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ВНУТРІШНІЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ. 

 
 

Одним з пріоритетів, що має бути ре-
алізований в середньостроковій перспективі 
для досягнення нової якості соціально-
економічної системи України, є розвиток 
внутрішнього ринку. Закріплення за внутрі-
шнім ринком ролі “локомотива” економіч-
них процесів – це принциповий момент су-
часного концептуального бачення механізмів 
і перспектив післякризового розвитку націо-
нальної економіки. 

Так, у Посланні Президента України 
до Верховної Ради України “Про внутрішнє і 
зовнішнє становище України у 2001 році” 
уперше за роки ринкової трансформації за-
фіксована необхідність “концентрації зусиль 
на стимулюванні випереджаючого розвитку 
національного ринку як визначального на-
прямку політики економічного зростання” 
[1, С.43]. І далі: “Фактично йдеться про фор-
мування нової державної політики сприяння 
ефективному розвитку ринків та ринкової 
інфраструктури” [виділено мною – Л.З., там 
же, С.63].  

Невідкладність вирішення проблеми 
внутрішнього ринку обумовлюється низкою 
причин, основними серед яких є: необхід-
ність якнайшвидшого подолання найгострі-
ших соціальних проблем, перш за все, низь-
кого рівня споживання населенням товарів і 
послуг; досягнення критичних меж залежно-
сті виробництва й споживання від зовнішніх 
ринків на тлі масового недовикористання 
власних потужностей; розвиток на світових 
ринках тенденцій, несприятливих для націо-
нального виробника та його експортної оріє-
нтації. 

Протягом кризового періоду ринко-
вих перетворень внутрішній ринок України 
зазнав суттєвих деформацій як з боку попи-
ту, так і з боку пропозиції. Після досягнення 
певної макроекономічної стабілізації стала 
очевидною неприпустимість їх збереження у 
контексті переходу до інноваційної моделі 
розвитку національної економіки, її рівно-
правної інтеграції у світовий економічний 

простір та активізації соціального чинника у 
процесах зростання. 

Таким чином, є всі підстави висунути 
проблему розвитку внутрішнього ринку у 
розряд стратегічних пріоритетів соціально-
економічного розвитку України у середньо-
строковій перспективі та намітити напрямки 
і заходи для її розв’язання у відповідності до 
потреб і реалій, що склалися. 

Безсумнівно висока практична зна-
чущість розв’язання проблеми розвитку вну-
трішнього ринку обумовлює необхідність 
підвищення рівня наукового забезпечення 
цього процесу. Мова йде про перехід від по-
літики тактичних рішень щодо поліпшення 
ситуації на конкретних товарних сегментах 
до всебічно обгрунтованої стратегії розвитку 
внутрішнього ринку, у межах якої найпов-
ніше могли б бути реалізовані принципи си-
стемності та комплексності. 

Перші концептуальні засади реаліза-
ції стратегічного підходу до формування но-
вого внутрішнього ринку в Україні були за-
кладені при розробці в 2001 р. Концепції 
комплексної програми розвитку внутрішньо-
го ринку (розп. КМУ від 02.02.2001 р. №31-
р) та Комплексної програми розвитку внут-
рішнього ринку (затв. постановою КМУ від 
28.11.2001 р.). Тим самим започатковано 
процес переходу до “всебічного розвитку 
внутрішнього ринку як обов’язкової умови 
сталого економічного зростання”, і насампе-
ред – через забезпечення “випереджаючого 
зростання внутрішнього споживання”. Конк-
ретні заходи охоплювали горизонт у межах 
2001-2004 рр. Аналіз показує, що значна кі-
лькість визначених у Комплексній програмі 
завдань, насамперед у сфері створення необ-
хідної законодавчої бази, залишилися неви-
конаними. 

У вже згаданих вище Посланнях Пре-
зидента [1, 2] концептуальне бачення 
розв’язання проблеми спиралося: 
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по-перше, на виокремлення таких 
пріоритетних сегментів цілісного внутріш-
нього ринку, як соціально значущі ринки 
(споживчий та житловий), базові (аграрний 
із земельним включно, енергоносіїв, метало-
продукції), інноваційний; 

по-друге, на збалансоване створення 
усіх компонентів інфраструктури внутріш-
нього ринку (інформаційного, маркетингово-
го, сервісного, торговельного, тощо); 

по-третє, на активну політику держа-
вного регулювання й захисту внутрішнього 
ринку з урахуванням вимог і практики між-
народного торговельно-економічного спів-
робітництва. 

Підвищенню обгрунтованості законо-
давчих та виконавчих рішень у сфері розвит-
ку внутрішнього ринку сприяли напрацю-
вання вітчизняних учених-економістів. Се-
ред них одним з найгрунтовніших видається 
колективне дослідження спеціалістів Інсти-
туту економічного прогнозування [3]. У 
ньому здійснено системний аналіз розвитку 
галузевих секторів і базових товарних ринків 
України в період ринкових перетворень, ви-
явлено зв’язки ринкової кон’юнктури та па-
раметрів виробництва відповідного сектора, 
окреслено деякі прогнозні перспективи сек-
торальних ринків. Для опрацювання стратегії 
розвитку внутрішнього ринку насамперед 
корисним є грунтовий аналіз чинників та 
умов, які визначають кон’юнктурні, структу-
рні та макроекономічні показники його (рин-
ку) функціонування. В цьому сенсі, поряд з 
попередньою роботою, слід згадати огляд 
[4], в якому всебічно проаналізовано вплив 
такого важливого макроекономічного регу-
лятора обсягів і динаміки товарообмінних 
операцій, як кредити. Певні аналітичні оцін-
ки макропропорцій, тенденцій та пріоритетів 
товарообмінних процесів у промисловому 
сегменті внутрішнього ринку України зроб-
лені безпосередньо автором у роботах [5, 6]. 

Визначення стратегічних завдань роз-
витку внутрішнього ринку передбачає також 
необхідність урахування такої реалії, як по-
силення впливу вимог СОТ до його органі-
зації та регулювання. Цей аспект, переважно 
стосовно конкретних товарних ринків, до-
сить активно висвітлюється останнім часом 

як у фахових виданнях, так і у періодиці.∗ 
Згадані вище та інші існуючі розроб-

ки з проблем організації та державного регу-
лювання товарних ринків сприяли поліп-
шенню обгрунтування управлінських рішень 
у цій сфері. Проте не було запропоновано 
цілісного бачення процесу розвитку внутрі-
шнього ринку на засадах стратегічного 
управління. 

Мета цієї статті – розвинути мето-
дологічне підгрунтя для розробки такої стра-
тегії в частині визначення її цілей, завдань, 
функціональних складових, внутрішніх та 
зовнішніх ризиків реалізації, а також дати 
пропозиції щодо їх конкретного наповнення 
на найближчі 5-7 років – період, протягом 
якого національна економіка має здійснити 
вирішальний прорив до сучасних стандартів 
розвитку. 

Серед основних поставлених завдань 
– аналітичний огляд сучасного стану, тенде-
нцій і проблем внутрішнього ринку з метою 
його якісної ідентифікації як об’єкта держа-
вного регулювання; визначення сприятливих 
економічних та інституційних передумов йо-
го розвитку; формулювання стратегічних ці-
лей і завдань, а також очікуваних результатів 
реалізації такої стратегії. 

У попередньому кризовому періоді 
відбулося істотне погіршення ситуації на 
внутрішньому ринку, як з боку попиту, так і 
з боку пропозиції. На сьогодні основними 
проблемами внутрішнього ринку України є 
структурна розбалансованість (по товар-
них, галузевих, регіональних сегментах та по 
категоріях споживання), попитові обмежен-
ня (низька платоспроможність споживачів) 
та незадовільний рівень пропозиції (дисба-
ланс джерел ресурсного забезпечення, низькі 
якісні параметри, цінові диспропорції). Ви-
значальними чинниками їх існування є неза-
вершеність економічних та інституційних 
трансформацій ринкового спрямування, а 
також недостатній динамізм та ефективність 
реформ соціального характеру. 

Найважливіші соціально-економічні 
                                                   
∗ Див., зокрема: Як захистити свого виробника? // 
Діловий вісник. – 2002. - №12, С.23; Легка проми-
словість: важкий шлях до СОТ // Уряд. кур’єр, 15 гру-
дня 2001 р., С.6; Вступ України до СОТ: “за” і “про-
ти”. // Голос України, 6 березня 2003 р., С.6; та ін. 
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показники, які характеризують тенденції 
розвитку внутрішнього ринку в Україні в 

2000-2003 рр., подані в таблиці 1 

 
Таблиця 1 

Показники розвитку внутрішнього ринку в Україні у 2000-2003 рр. 
 
 Індекси показників(% до попереднього 

року) 
 2000 2001 2002 І п/р. 2003 

 
Реальний валовий внутрішній продукт 

 
105,9 

 
109,2 

 
104,6 

 
107,5 

Продукція промисловості  113,2 114,2 107,0 112,4 
в т.ч.     
машинобудування  115,3 118,8 111,3 127,9 
легка промисловість 136,4 113,8 100,4 102,0 
харчова та перероблення с/г продуктів 123,0 118,2 108,4 119,5 
Продукція сільського господарства 109,8 110,2 101,9 94,0 
Товари народного споживання 124,5 117,7 108,4 … 
Інвестиції в основний капітал 114,4 120,8 103,8 127,5 
Грошові доходи населення (1     
номінальні 140,5 125,9 149,3 112,4 
реальні 109,9 109,6 121,2(2 110,3(2 
Витрати та заощадження населення (но-

мінальні) (1 
140,8 122,7 191,3 114,9(4 

Реальна заробітна плата 99,1 119,3 118,2 115,3(5 
Індекси споживчих цін 125,8 106,1 99,4 104,6 
Індекси цін виробників промислової про-

дукції(3 
120,8 100,9 105,7(3 103,9 

в т.ч.     
машинобудування 118,1 104,7 102,8 … 
легка промисловість 122,6 105,7 102,1 … 
харчова промисловість 129,9 102,8 101,0 … 

Роздрібний товарооборот 108,1 113,7 114,8 116,5 
 
Джерела: [2]. 
(1 – з 2002 р -  за даними обстежень домогосподарств СНР 
(2 – реальні наявні 
(3 – з 2002 р. – за галузями КВЕД 
(4 – витрати за січень-травень 2003 р. 
(5 –  за січень-травень 2003 р. 
 

 

Позитивна динаміка промислового і 
сільськогосподарського виробництва, обся-
гів продукції по окремих галузях і групах 
товарів свідчить про покращання ресурсного 
наповнення внутрішнього ринку. Щорічне 
зростання ВВП, інвестицій, грошових дохо-
дів населення, реальної  заробітної плати, 
витрат і заощаджень віддзеркалює збільшен-
ня платоспроможного попиту суб’єктів гос-

подарювання і населення. Спадаючі індекси 
цін характеризують досягнення певної ціно-
вої стабілізації на внутрішньому ринку та 
формування передумов зростання реальної 
платоспроможності споживачів. А темпи 
роздрібного товарообороту унаочнюють фо-
рмування позитивних тенденцій зростання 
кінцевого споживання. 

Водночас очевидним є уповільнення 
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динаміки показників, що є визначальними 
для оцінки внутрішнього попиту – доходів і 
витрат населення, інвестицій в основний ка-
пітал, тощо. Зростає залежність сукупної ре-
сурсної пропозиції від імпорту – в цілому по 
економіці вона складає близько п’ятої части-
ни, у промисловості – більше чверті, по 
окремих галузях досягає 40-60 %. Націона-
льний товаровиробник є занадто залежним 
від зовнішніх ринків і у збуті продукції: час-
тка експорту в обсягах виробництва по галу-
зях промисловості коливається в межах 15-
70%. 

За останні роки започатковано проце-
си, які створюють сприятливі економічні пе-
редумови переходу до активної стратегії роз-
витку внутрішнього ринку, зокрема: 

на макрорівні – стабілізація і зміц-
нення національної грошової одиниці, подо-
лання інфляції та відчутних інфляційних 
очікувань, поступове зростання рівня моне-
тизації ВВП, розвиток тенденції збільшення 
реальних доходів населення, поступове по-
даткове “розвантаження” суб’єктів господа-
рювання і населення; 

на мікрорівні – адаптація переважної 
більшості суб’єктів господарювання до рин-
кових умов, активний перехід до маркетин-
гових стратегій розвитку виробництва, опа-
нування міжнародних систем сертифікації та 
стандартизації, скорочення обсягів бартерно-
го товарообміну. 

Інституційну базу функціонування та 
подальшого розвитку внутрішнього ринку 
створюють: напрацьований комплекс зако-
нодавчих актів з регулювання його загальних 
та специфічних питань (секторальних чи фу-
нкціональних); активний процес поступової 
гармонізації національного та міжнародного 
законодавства; запровадження систем дер-
жавного прогнозування та індикативного 
планування; утворення у межах державної 
виконавчої влади спеціальних структур з ре-
гулювання та контролю якості товарів і по-
слуг; поліпшення форм і методів роботи ми-
тної служби. 

Потенційні можливості розвитку вну-
трішнього ринку України є досить значними. 
Потенціал розвитку внутрішнього ринку 
обумовлений наявністю вільних виробничих 
потужностей, що зберегли свій технологіч-

ний ресурс; зміцненню тенденцій зростання 
практично у всіх секторах економіки; наяв-
ністю значних обсягів грошових коштів у 
населення, що нині зберігаються як валютні 
заощадження; низьким порівняно з європей-
ськими стандартами середньостатистичним 
рівнем забезпечення населення товарами і 
послугами; досягненням критичних меж 
державних та особистих товарних запасів і 
резервів. 

Водночас слід зазначити, що зовнішні 
чинники матимуть суперечливий вплив на 
розвиток внутрішнього ринку. Серед них на-
самперед – вступ до СОТ та інші заходи, 
пов’язані з інтеграцією України у світогос-
подарські процеси та структури. Цей чинник 
значно ускладнює (у частині вибору застосо-
вуваних регулюючих інструментів) практич-
не розв’язання проблеми захисту внутріш-
нього ринку (національного виробника), 
який є об’єктивно необхідним для націона-
льної економіки сучасного зразка. Поряд з 
тим за умов ефективності державного регу-
лювання можна очікувати розвитку конкуре-
нтного середовища, що має позитивно впли-
нути на процеси оновлення виробництва, 
підвищення якості продукції, динаміку цін. 

Нарощування потенціалу внутрішньо-
го ринку та його ефективна реалізація мають 
виконати роль каталізатора необхідної еко-
номічної динаміки національного товарови-
робництва і водночас – передумовою поси-
лення його конкурентних позицій. 

Беручи до уваги широкий спектр іс-
нуючих соціально-економічних проблем, 
найбільш адекватним є комплексний підхід 
при розробці і реалізації стратегії розвитку 
внутрішнього ринку. 

Водночас активна інтеграційна орієн-
тація України вимагає системного бачення 
перспектив внутрішнього ринку як не-
від’ємної складової європейського та світо-
вого економічного простору. 

Важливими концептуальними засада-
ми стратегії розвитку внутрішнього ринку 
мають стати також докорінна модернізація 
моделі суспільного та особистого споживан-
ня та випереджаючий розвиток інноваційно-
го сегменту. Якісні зрушення у споживанні 
доцільно здійснювати шляхом послідовного 
ресурсозбереження, екологізації виробницт-
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ва та індивідуалізації особистого попиту. 
Пріоритетне стимулювання попиту на інно-
ваційну продукцію забезпечить реальний пе-
рехід національної економіки до обраної ін-
новаційної моделі розвитку. 

Виходячи із зазначених концептуаль-
них основ, як стратегічні цілі розвитку вну-
трішнього ринку доцільно розглядати: 

зміцнення імпульсно-стимулюючої 
функції внутрішнього ринку в інноваційних 
механізмах економічного зростання, надання 
їй довгострокової усталеності; 

забезпечення умов для повномасшта-
бної й ефективної реалізації державних соці-
альних стандартів і гарантій споживання то-
варів і послуг як важливої соціально-
економічної функції внутрішнього ринку; 

перетворення внутрішнього ринку на 
сферу послідовної реалізації національних 
інтересів при одночасному дотриманні вимог 
міжнародного торговельно-економічного за-
конодавства. 

Досягнення стратегічних цілей має 
базуватися на реалізації пріоритетних на-
прямків, серед яких: формування динамічно-
го платоспроможного попиту усіх агентів 
внутрішнього ринку; забезпечення диверси-
фікованої та конкурентоспроможної товарної 
пропозиції власного виробництва, випере-
джаюче зміцнення й розвиток сегментів ви-
сокотехнологічної продукції і послуг; ство-
рення і застосування механізмів активного 
захисту внутрішнього ринку, адекватних 
конкретним умовам поетапного входження 
України у світогосподарський простір; по-
ліпшення організаційно-економічних пара-
метрів функціонування й розвитку внутріш-
нього ринку в цілому та його окремих сегме-
нтів. 

Діяльність держави щодо управління 
розвитком внутрішнього ринку має спирати-
ся на механізми макроекономічного регулю-
вання, інституційного забезпечення, насам-
перед, законодавчого, адміністративної де-
централізації, економічної регіоналізації, ак-
тивізації соціального чинника. 

Стабілізація та динамічне зростання 
платоспроможного внутрішнього попиту 
мають бути досягнуті на основі: 

комплексного фінансового оздоров-
лення суб’єктів господарювання засобами 

макроекономічної політики (у межах вдос-
коналення податкової, грошово-кредитної, 
банківської, інвестиційно-інноваційної полі-
тики); 

суттєвого поліпшення рівня і динамі-
ки доходів населення у результаті остаточно-
го подолання заборгованості по зарплаті й 
соціальних виплатах, зниження оподатку-
вання особистих доходів громадян, “розбло-
кування” процесу компенсації грошових за-
ощаджень на цільових засадах; 

стимулювання залучення ресурсів 
комерційних банків у сферу реального виро-
бництва, насамперед, для обслуговування 
його інвестиційного попиту, як внаслідок 
поліпшення кредитної політики, так і через 
активізацію процесів фінансово-промислової 
інтеграції; 

розширення ринку лізингових послуг, 
насамперед, для активізації збуту інвести-
ційної та високотехнологічної (інноваційної) 
продукції; 

поетапного збільшення бюджетних 
витрат на реалізацію інноваційно наповне-
них загальнодержавних програм соціального 
характеру (запровадження нових продуктів і 
технологій у системах науки, освіти, охоро-
ни здоров’я, соціального забезпечення, то-
що); 

поетапне нарощування у бюджетах 
розвитку витрат на створення інфраструкту-
рних об’єктів, які визначають динаміку й 
ефективність соціально-економічних іннова-
цій; 

створення доступних механізмів кре-
дитування населення для задоволення попи-
ту на ринках житла та високотехнологічних 
промислових товарів власного виробництва; 

усунення наявних економічно необ-
грунтованих і соціально неприпустимих ці-
нових диспропорцій. 

Поліпшення структури пропозиції 
товарів і послуг за кількісними та якісними 
параметрами та забезпечення динамічного 
ресурсного наповнення внутрішнього ринку 
доцільно забезпечити шляхом: 

використання ефективних, гармонізо-
ваних у межах міжнародного законодавства 
механізмів захисту власного товаровиробни-
ка з поступовим зміщенням акцентів на ін-
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струменти нетарифного регулювання відпо-
відно до світової практики; 

масштабної технологічної модерніза-
ції промислового виробництва, вдоскона-
лення його галузевої та продуктової струк-
тури відповідно до вимог інноваційної моде-
лі розвитку та світових тенденцій; 

оптимізаціії імпортної політики, зок-
рема, в напрямку диверсифікації джерел ре-
сурсів критичного імпорту, імпортозаміщен-
ня, послаблення технологічної залежності; 

активізації підприємництва та забез-
печення зростання його ефективності через 
оновлену макроекономічну та регуляторну 
політику; 

використання потенціалу паритетної 
міжнародної виробничої кооперації, торгівлі 
та господарської інтеграції; 

подальшого розвитку законодавчо-
нормативної бази державного регулювання 
якості продукції, її гармонізації з міжнарод-
ними стандартами; 

удосконалення системи стандартиза-
ції та сертифікації виробництва і продукції, а 
також державного контролю якості; 

використання потенціалу законодав-
ства щодо захисту прав споживачів як важ-
ливого демократичного інструменту впливу 
на формування якісних параметрів товарної 
пропозиції; 

використання фінансових механізмів 
держзамовлення та цільових програм для на-
рощування виробництва пріоритетних видів 
високотехнологічної та соціально значущої 
продукції. 

Активний захист внутрішнього ринку 
має базуватися на паритетному врахуванні 
національних економічних інтересів (насам-
перед щодо технологічної і соціальної безпе-
ки) та діючих норм і правил міжнародних 
торговельно-економічних систем (ЄЕС, 
СОТ, регіональні структури). Серед ефекти-
вних механізмів такого захисту насамперед 
мають бути тарифне, нетарифне та валютно-
курсове регулювання. Зокрема доцільно: 

максимально розширити сферу засто-
сування засобів нетарифного захисту націо-
нального товаровиробника від недобросовіс-
ної конкуренції шляхом жорсткого дотри-
мання вимог до якості імпортованої продук-
ції, технологій та рівня післяпродажного 

сервісу, а також через послідовне підвищен-
ня рівня споживацької культури населення; 

розробити і застосовувати на практиці 
економічно обгрунтований комплекс заходів 
валютно-курсового регулювання, спрямова-
ного на підтримку й стимулювання внутріш-
нього попиту на інвестиційну, інноваційну та 
соціально важливу продукцію власного ви-
робництва; 

узгодити процес подальшого послаб-
лення тарифного захисту внутрішнього рин-
ку з реалізацією таких пріоритетів, як активі-
зація інноваційних процесів, сприяння зрос-
танню імпортозамінних виробництв, підтри-
мка сільськогосподарського виробництва; 
здійснювати зниження тарифних бар’єрів 
переважно за вибірковим принципом у ме-
жах спеціальних міжнародних угод; макси-
мально використовувати можливості норма-
тивної бази СОТ для поступового зниження 
тарифів (тимчасового їх підвищення); 

розширити у межах норм ГАТТ/СОТ 
практику щодо застосування антидемпінго-
вих, компенсаційних та спеціальних заходів 
щодо недобросовісного імпорту в Україну та 
підвищити її ефективність; 

здійснити модернізацію системи дер-
жавного субсидіювання відповідно до вимог 
СОТ на принципах активного нарощування 
конкурентних позицій національного вироб-
ника у стратегічно пріоритетних галузях (ви-
дах діяльності). 

Для поліпшення організаційно-
економічних параметрів функціонування й 
розвитку внутрішнього ринку в цілому та 
окремих товарних сегментів необхідно реа-
лізувати комплекс заходів економічного та 
інституційного характеру в напрямку: 

оптимізації суб’єктної структури га-
лузевих ринків, насамперед, ресурсних, які є 
ціноутворюючими у відтворювальному цик-
лі; 

досягнення необхідної прозорості об-
мінно-розподільчих процесів та вичерпного 
інформаційного забезпечення усіх учасників; 

посилення державного регулювання 
діяльності суб’єктів природних монополій з 
метою обмеження їх впливу на формування 
цінових пропорцій і тенденцій внутрішнього 
ринку; 

забезпечення збалансованого за стру-
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ктурно-динамічними показниками розвитку 
окремих товарних сегментів внутрішнього 
ринку, насамперед, тих, які є або можуть бу-
ти ланками інтегрованого технологічного 
циклу; 

досягнення паритетності товарних 
ринків, насамперед, аграрного й промисло-
вого, а в межах останнього – добувної й об-
робної промисловості, на основі активної 
участі держави у процесах ціноутворення 
(контроля за внутрішніми ціновими диспро-
порціями та дисбалансом внутрішніх і зов-
нішніх цін; послаблення адміністрування в 
ціновій сфері відповідно до змін реального 
рівня ринкової конкуренції; підтримка роз-
витку біржового ціноутворення на аграрному 
ринку, а також гнучке маніпулювання різно-
манітними ціновими інструментами); 

запровадження сучасних систем руху 
товарів і послуг, орієнтованих на інформа-
ційні технології та реалізацію принципів 
прозорості і паритетності обміну. 

У результаті реалізації наміченої 
стратегії розвитку внутрішнього ринку мож-
на очікувати: 

зближення, а по окремих номенклату-
рних позиціях - випередження, темпів зрос-
тання внутрішнього споживання продукції з 
динамікою її виробництва та ВВП, що має 
характеризувати реальний структурний 
“зсув” у бік внутрішнього ринку; 

зростання реального рівня споживан-
ня населенням основних продуктів і товарів 
соціально значимих груп; наближення цих 
показників до європейських норм; 

збільшення рівня забезпечення насе-
лення високоякісними товарами довгостро-
кового користування, насамперед, за рахунок 
зростання частки вітчизняної продукції; 

поліпшення структури грошових ви-
трат населення за рахунок випереджаючого 
зростання реальних витрат на купівлю това-
рів і послуг, у т.ч. вітчизняного виробництва, 
порівняно з витратами на придбання інвалю-
ти; 

підвищення народногосподарської 
ефективності видів економічної діяльності, 
пов’язаних з функціонуванням та інфрастру-
ктурним забезпеченням внутрішнього ринку; 

скорочення обсягів тіньового розпо-
ділення й обміну товарів і послуг, насампе-

ред, високоліквідних і високорентабельних, 
які визначають параметри критичного імпо-
рту, потенціал експорту (валютних надхо-
джень) та рівень національної безпеки дер-
жави; 

формування більш прогресивної 
структури пропозиції та попиту на внутріш-
ньому ринку, яка відповідала б економічним, 
технологічним, соціальним пріоритетам роз-
витку країни у визначеній середньостроковій 
перспективі. 

Основні загрози для розвитку внутрі-
шнього ринку пов’язані з недотриманням 
принципів рівноправного партнерства та 
збалансованості умов і можливостей націо-
нальної економіки при реалізації інтеграцій-
ного курсу. Внутрішні загрози можуть вини-
кнути внаслідок низької економічної динамі-
ки загалом, структурних та інноваційних 
процесів – насамперед. Особливу групу 
складають загрози, пов’язані з рівнем функ-
ціонування і надійності грошово-фінансової 
та банківської систем, з умовами формуван-
ня доходів населення. 

Найвірогідніші ризики для реалізації 
стратегії розвитку внутрішнього ринку: 

втрата окремих виробництв, неконку-
рентоспроможних в умовах зростання від-
критості економіки, зокрема, при вступі до 
СОТ; 

збільшення (збереження) високого 
ступеня ресурсної залежності внутрішнього 
ринку внаслідок відставання процесів розви-
тку імпортозамінних виробництв; 

відтік грошових коштів (фінансових 
ресурсів) споживачів у сферу фінансових 
спекуляцій, валютного обороту, за кордон, 
тощо, внаслідок відсутності ефективного ко-
нтролю за рухом грошово-фінансових пото-
ків, а також дієвих стимулів і регуляторів їх 
використання на внутрішньому ринку това-
рів і послуг. 

 
Резюме. 
Викладені пропозиції щодо стратегії 

розвитку внутрішнього ринку України роз-
роблено з урахуванням його реального місця 
в системі міжнародних ринків, комплексу 
наявних економічних та інституційних про-
блем, основних пріоритетів – інноваційного 
прогресу, ресурсозбереження та соціальної 
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ефективності. Враховано як сучасний стан і 
тенденції внутрішнього ринку України, так і 
потенційні передумови його розвитку. Пріо-
ритетними напрямками реалізації стратегії 
визначено динамічне зростання платоспро-
можного попиту, поліпшення структури та 
якісних характеристик пропозиції товарів і 
послуг, активний захист внутрішнього ринку 
і товаровиробника, поліпшення організацій-
но-економічних параметрів функціонування 
і розвитку внутрішнього ринку. Намічені за-
вдання враховують як потреби, так і можли-
вості економіки й державного управління 
щодо їх розв’язання. Окреслено очікувані 
результати якісного змісту за основними со-
ціально-економічними критеріями (зростан-
ня виробництва, споживання і т.ін.). 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ 
 
В контексте проводимых в экономике 

Украины преобразований проблема рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяй-
ства в целом и его составной части - водо-
проводно-канализационного хозяйства, в ча-
стности, является особо актуальной. Суть ее 
состоит в обеспечении таких условий функ-
ционирования предприятий отрасли, при ко-
торых достигается согласование векторов 
интересов государства, поставщиков и по-
требителей услуг. Согласно Закону о мест-
ном самоуправлении[1], интересы государ-
ства представляют местные Советы, кото-
рым дано право устанавливать тарифы и 
контролировать деятельность предприятий 
отрасли, расположенных на их территории. 

Ответственность за результаты финансово-
хозяйственной деятельности несет собствен-
ник предприятия – поставщика услуг. По-
требители заинтересованы в услугах опреде-
ленного качества и стоимости, потребление 
которых они в состоянии своевременно оп-
латить. В этом комплексе социально-
экономических интересов проблема обеспе-
чения рентабельной работы поставщиков ус-
луг имеет основополагающее значение. Не-
однократно принимаемые программы ре-
формирования отрасли, в результате реали-
зации которых должен был быть осуществ-
лен перевод данного сектора экономики из  
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