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ВПЛИВ ДОХОДІВ НА ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО
СПОЖИВЧОГО РИНКУ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД
О. В. Прушківська, магістр, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, prushkovskaya_ok@mail.ru
Л. О. Баластрик, к. е. н., доцент, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, balastryk_2006@ukr.net
Методологія дослідження. Результати дослідження отримані за рахунок
застосування методів: абстракції – при визначенні сутності поняття «споживчий
ринок»; методів індукції та дедукції – при встановленні дієвості законів Енгеля в
національній економіці; порівняльного аналізу – при дослідженні доходів в докризовий
та посткризовий періоди розвитку національної економіки; структурного аналізу – при
виокремленні домінуючих статей грошових витрат в домогосподарствах країни.
Результати. Виявлено роль та функції споживчого ринку в національній
економіці. Розкрито сутність поняття «споживчий ринок» на основі методології
конструювання

категорій,

що

дало

можливість

дослідити

тенденції

його

функціонування в посткризовий період.
Встановлено, що сучасний рівень доходів домогосподарств характеризує низький
рівень економічного розвитку країни, оскільки в структурі витрат домінують витрати
на продукти харчування. Механізм прояву законів Енгеля свідчить про тенденції руху
національної економіки в напрямку постіндустріального суспільства.
На

основі

статистичного

аналізу

доходів

домогосподарств

національної

економіки обґрунтовано, що низький рівень реальних доходів стримує розвиток
внутрішнього споживчого ринку України.
Новизна. Дослідження споживчого ринку в теоретичному аспекті на базі
методології конструювання категорій дозволило сформувати поняття «споживчий
ринок» через такі елементи, як «сутність», «зміст», «результат», а також здійснити
класифікацію внутрішнього споживчого ринку, яка відповідає сучасному етапу його
розвитку.
Практична значущість. На основі теоретичного та практичного аналізу
споживчого ринку доведено необхідність використання кейнсіанської теорії
формування доходів при розробці економічної політики держави та розвитку
внутрішнього споживчого ринку в посткризовий період.
Ключові слова: витрати домогосподарств, доходи домогосподарств, закони
Енгеля, заробітна плата, споживчий ринок, структура споживчого ринку.
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