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аналіЗ динаМіки структурниХ ЗМін  
еконоМіки украЇни та ЗапоріЗького регіону

анотація. сфера послуг є домінуючою в економіці розвинених країн. важливою ознакою суспільства з високим рів-
нем добробуту є висока частка людей, зайнятих у сфері послуг. аналіз поточного стану та динаміки розвитку економічної 
структури країни та регіону дає змогу виявляти проблемні сектори та чинники, що негативно впливають на розвиток 
економіки, а також виявляти найбільш перспективні галузі з метою стимулювання інвестицій у них. Метою статті є по-
рівняльний аналіз динаміки розвитку економіки україни та запорізького регіону на основі методів структурного аналізу. 
у роботі досліджено динаміку розвитку економіки україни та запорізького регіону за показниками валового внутрішнього 
продукту україни та валової доданої вартості. наведено структуру означених показників за секторами економіки: первин-
ним (промисловість), вторинним (сільське господарство), третинним (сфера послуг) і четвертинним (послуги з високою 
індивідуалізацією). встановлено, що в україні та запорізькому регіоні відбувається перехід до пост індустріальної моделі 
економіки з розвиненим третинним та четвертинним секторами. ознаками цього є структурні зміни у ввП україни та 
у вдв запорізького регіону: зростання частки сфери послуг та сільського господарства в економіці з одночасним падін-
ням частки промислового виробництва. досліджено структуру зайнятого населення україни та запорізького регіону за 
чотирма секторами економіки. визначено, що структура зайнятого населення запорізького регіону істотно відрізняється 
від структури зайнятого населення україни (за часткою зайняти у сфері послуг та промисловості). аналіз динаміки частки 
зайнятих у промисловості та сільському господарстві дав змогу дійти висновку, що у запорізькому регіоні збільшення 
частки зайнятого населення у сільському господарстві корелює зі зменшенням частки зайнятого населення у промис-
ловості. аналіз динаміки та структури зайнятого населення за секторами економіки у запорізькому регіоні дав змогу 
зробити висновок, що частка зайнятого населення у промисловості значно більше, ніж у середньому по україні, а частка 
зайнятого населення у сфері послуг є значно меншою, ніж в середньому по країні, отже, можна припустити, що в регіоні 
існують значні можливості для перспективного економічного зростання за умови розвитку сфери послуг. 

ключові слова: сфера економічної діяльності, сектор економіки, динаміка, структура, валовий внутрішній продукт, 
валова додана вартість, ринок праці, зайнятість населення.

вступ та постановка проблеми. сфера послуг є 
потужним сектором національної економіки. важливою 
характерною ознакою суспільств із високим рівнем добро-
буту є висока частка людей, зайнятих у сфері послуг. сфера 
послуг є домінуючою в економіці розвинених постін-
дустріальних країн. так, у 2012 р. частка сфери послуг 
у валовому внутрішньому продукті (ввП) німеччини ста-
новила 72,98%, а в 2018 р.– 73,45% [1]. у структурі світо-
вого ввП частка сфери послуг у 2009 р. становила 63,4%, 
а в 2017 р. – 63,6% [2]. за дослідженнями о. Мемедовік [3], 
сектор послуг вже почав домінувати у 1970 р. та стано-
вив 52% світового виробництва, а в 2005 р. – 68%. сфера 
послуг складається з тих галузей та видів економічної 
діяльності, які забезпечують перехід національної еконо-
міки до постіндустріального та інформаційного типу [4].

збільшення частки сфери послуг та скорочення про-
мислового виробництва в економіці не завжди означа-
ють скорочення абсолютного обсягу випуску промис-
лової продукції, а абсолютний обсяг випуску продукції 
сільського господарства з розвитком економіки зазвичай 
зростає, незважаючи на значне падіння цієї частки еконо-
міки у ввП країни. аналіз поточного стану та динаміки 

розвитку економічної структури дає змогу виявляти про-
блемні сектори і вади, що негативно впливають на розви-
ток економіки, а також виявляти найбільш перспективні 
галузі з метою стимулювання інвестицій у них. отже, 
дослідження структурних змін в економіці є важливим 
науково-практичним завданням.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженню структурних зрушень в економіці присвячено 
праці багатьох науковців. зі зміною економічного устрою 
змінювалися і пріоритетні напрями дослідження струк-
турних змін. так, а. сміт уважав, що рівень економічного 
розвитку визначає структуру економіки. д. рікардо ува-
жав, що для економічного зростання необхідною умовою 
є зміна структури виробничої системи.

значний теоретичний і практичний внесок у дослі-
дження структурних зрушень в економічних системах 
різного рівня належить таким ученим як в. геєць [5], 
в. галіцин, л. сергєєва [6], в. чухно [7] та ін.

у розвинених країнах під час дослідження структур-
них закономірностей економічного розвитку широкого 
поширення набула теорія трьох секторів. в основі цієї тео-
рії лежить розподіл усіх галузей народного господарства 
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на три великі групи, які отримали назви первинного, 
вторинного, третинного секторів [8]. розподіл трудо-
вих ресурсів за секторами економіки відображає модель 
кларка-Фішера. згідно з моделлю кларка-Фішера, еко-
номічні системи країн у своєму розвитку проходять три 
етапи: доіндустріальний (аграрний), індустріальний та 
постіндустріальний. залежно від етапу розвитку зміню-
ється структура економіки – частки первинного (промис-
ловість), вторинного (сільське господарство), третинного 
(сфера послуг) і четвертинного (послуги з високою інди-
відуалізацією) секторів. Під четвертинним сектором еко-
номіки розуміють послуги з високою доданою вартістю та 
ступенем індивідуалізації.

кожен з етапів істотно відрізняється від попереднього 
частками первинного, вторинного і третинного секторів в еко-
номіці, структурою зайнятості та рівнем добробуту населення.

незважаючи на значну кількість наукових надбань, 
питанню аналізу тенденцій розвитку економіки україни 
та її регіонів з урахуванням структурних змін приділено 
недостатньо уваги.

Метою даної роботи є порівняльний аналіз динаміки 
розвитку економіки україни та запорізького регіону на 
основі методів структурного аналізу.

результати дослідження.
аналіз динаміки структури економіки україни та запо-

різького регіону здійснено на основі порівняння макроеко-
номічних показників виробництва та зайнятості населення.

динаміку структури ввП україни за період 2001–
2017 р. представлено на рис. 1.

у період із 2001 по 2017 р. відбулося скорочення 
частки промислового виробництва у ввП україни 
з 30% у 2001 р. до 23% у 2017 р. і одночасне зростання 
частки сфери послуг з 37,6% у 2001 р. до 42,7% у 2017 р. 
стверджувати про наявність стійкого тренду у розвитку 
динаміки часток сфери послуг і промисловості складно, 
оскільки частка промисловості з 2009 р. майже не зміни-

лася (24,76% у 2009 р. проти 23,37% у 2017 р.), а частка 
сфери послуг узагалі впала із 47,64% у 2009 р. до менше 
ніж 43% у 2017 р. але можна відзначити, що найбільш 
значна зміна у перерозподілі часток сфери послуг та про-
мисловості відбулася під час кризи 2008 р., коли про-
мислове виробництво значно скоротилося і не відновило 
свою провідну роль в економіці країни.

з рис. 1 видно, що частка сільського господарства 
у загальному обсязі ввП скорочувалася у періоди зростання 
реального ввП (2001–2007 рр.) і зростала у кризові роки.

у даному дослідженні виділено четвертинний сектор 
економіки, в якому виокремлено послуги з високою дода-
ною вартістю та ступенем індивідуалізації, а саме послуги 
у сфері освіти та послуги, пов’язані з інформацією та 
телекомунікаціями. частка четвертинного сектору в еко-
номіці україни за період, що аналізується, майже не змі-
нилася і становила 7,3% у 2001 р. проти 8,16% у 2017 р.

одними з показників економічного розвитку регіону 
є валовий регіональний продукт (врП) та валова додана 
вартість (вдв). динаміку означених показників запорізь-
кого регіону представлено на рис. 2.

динаміка зміни показників майже однакова. коефі-
цієнт кореляції між величиною врП і вдв запорізького 
регіону дорівнює 0,998. отже, для аналізу структури еко-
номіки регіону використано показник вдв за видами еко-
номічної діяльності.

динаміку структури вдв запорізького регіону за 
період із 2001 по 2016 р. представлено на рис. 3.

економічна криза 2007 р. негативно вплинула на про-
мисловість запорізького регіону та спричинила скоро-
чення її частки з 53% у 2007 р. до 42% у 2009 р. у 2016 р. 
промисловість становила лише 42% у вдв.

частка сільського господарства регіону у період еко-
номічного зростання 2001–2007 р. скоротилася з 14% до 
6%, проте після 2007 р. почалося зростання, сягнувши 
15% у 2015 р. та 14% у 2016 р.
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рис. 1. динаміка структури ввп україни, 2001–2017 р.
Джерело: побудовано авторами на основі [9]
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водночас частка сфери послуг запорізького регі-
ону збільшилася з 37% у 2007 р. до 45% у 2009 р. Проте 
починаючи з 2012 р. відбулося значне скорочення частки 
сфери послуг у регіоні із 45% у 2012 р. до 37% у 2016 р.

важливим етапом дослідження структурних змін 
в економіці країни та її регіонів є дослідження структур-
них зрушень у сфері зайнятості [11].

на рис. 4 наведено динаміку структури зайнятого 
населення україні та запорізького регіону за секторами 
економіки: сільським господарством, промисловістю.

на рис. 5 представлено динаміку зайнятого населення 
у сфері послуг в україні та запорізькому регіоні.

структура зайнятого населення запорізького регіону 
за сферами економічної діяльності істотно відрізняється 
від структури зайнятого населення україни (за част-
кою зайнятих у сфері послуг та промисловості). ста-
ном на 2017 р. у сфері послуг у запорізькому регіону 
було зайнято на 6% менше, ніж у середньому по україні, 
а у сфері промислового виробництва – значно більше, ніж 
у середньому по україні, на 7%. у запорізькому регіоні 
за період, що аналізується, частка зайнятого населення 
у промисловості скоротилася на 5% і становила в 2017 р. 
22% порівняно з 2008 р. істотних змін у промисловій сфері 
з 2014 р. не відбувалося. аналіз динаміки частки зайнятих 
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рис. 2. динаміка врп та вдв Запорізького регіону, 2004–2017 рр.
Джерело: побудовано авторами на основі [10]
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рис. 3. структура вдв Запорізького регіону за секторами економіки, 2001–2016 рр.
Джерело: побудовано авторами на основі [10]
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у промисловості та сільському господарстві (рис. 4) дав 
змогу дійти висновку, що збільшення частки зайнятого 
населення у сільському господарстві корелює зі зменшен-
ням частки зайнятого населення у промисловості.

Як видно з рис. 5, найбільша частка зайнятих у сфері 
послуг у запорізькому регіоні була зафіксована у 2010 р. – 
близько 63%. у період із 2011 по 2017 р. частка зайнятих 
у сфері послуг запорізького регіону скоротилася і стано-
вила близько 62%. отже, станом на 2017 р., за даними офі-
ційної статистики, найбільша частка населення запорізь-
кого регіону – 62% зайнята у сфері послуг, на другому місці 
за кількістю зайнятих – промисловість із часткою 22%, на 
третьому місці – сільське господарство із часткою 16%. 

істотні зміни щодо структури зайнятості населення у сфері 
послуг як в україні, так і в запорізькому регіону відсутні.

висновки. у роботі проаналізовано динаміку струк-
тури ввП україни та вдв запорізького регіону. структуру 
ввП та вдв досліджено за чотирма секторами: сільським 
господарством, промисловістю, сферою послуг та четвер-
тинним сектором. Було виявлено, що у цілому по україні 
та в запорізькому регіоні відбувається перехід до постін-
дустріальної моделі економіки з розвиненим третинним 
та четвертинним секторами. ознаками цього є структурні 
зміни у ввП україни: зростання частки сфери послуг та 
сільського господарства в економіці з одночасним падінням 
частки промислового виробництва. Можна припустити що 

рис. 4. частка зайнятого населення у сільському господарстві  
та промисловості україни та Запорізького регіону, 2008–2017 рр.

Джерело: побудовано авторами на основі [12]

рис. 5. частка зайнятих у сфері послуг в україні та Запорізькому регіоні, 2008–2017 рр.
Джерело: побудовано авторами на основі [12]
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в україні та запорізькому регіоні зокрема відсутній інтен-
сивний розвиток економіки. обсяг сфери послуг при цьому 
залишається майже незмінним. окрім того, четвертинний 
сектор економіки, до якого увійшли послуги, які пов’язані 
з наданням освіти, інформацією та телекомунікаціями, ста-
ном на 2017 р. становив 7% у структурі ввП україни та за 
період, що аналізувався, майже не змінився.

аналіз динаміки та структури зайнятого населення 
за секторами економіки у запорізькому регіоні дав 

змогу зробити висновок, що частка зайнятого населення 
у промисловості значно більше, ніж у середньому по 
україні, а частка зайнятого населення у сфері послуг 
є значно меншою, ніж у середньому по україні, отже, 
можна припустити, що в регіоні існують значні мож-
ливості для перспективного економічного зростання за 
умови розвитку сфери послуг. Перспективою подаль-
ших досліджень є моделювання структурних зрушень 
на рівні країні та регіону.
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аналиЗ динаМики структурнЫХ иЗМенений  
ЭконоМики украинЫ и Запорожского региона

аннотация. сфера услуг является доминирующей в экономике развитых стран. важным признаком общества с вы-
соким уровнем благосостояния является высокая доля людей, занятых в сфере услуг. анализ текущего состояния и ди-
намики развития экономической структуры страны и региона позволяет выявлять проблемные сектора и факторы, не-
гативно влияющие на развитие экономики, а также выявлять наиболее перспективные отрасли с целью стимулирования 
инвестиции в них. целью статьи является сравнительный анализ динамики развития экономики украины и запорожско-
го региона на основе методов структурного анализа. в работе исследована динамика развития экономики украины и за-
порожского региона по показателям валового внутреннего продукта украины и валовой добавленной стоимости. При-
ведена структура указанных показателей по секторам экономики: первичным (промышленность), вторичным (сельское 
хозяйство), третичным (сфера услуг) и четвертичных (услуги с высокой индивидуализацией). установлено, что в укра-
ине и в запорожском регионе происходит переход к постиндустриальной модели экономики с развитым третичным 
и четвертичным секторами. Признаками этого являются структурные изменения в ввП украины и в вдв запорожского 
региона: рост доли сферы услуг и сельского хозяйства в экономике с одновременным падением доли промышленного 
производства. исследована структура занятого населения украины и запорожского региона по четырем секторам эко-
номики. определено, что структура занятого населения запорожского региона существенно отличается от структуры 
занятого населения украины (по доле занятых в сфере услуг и промышленности). анализ динамики доли занятых в про-
мышленности и сельском хозяйстве позволил сделать выводы, что в запорожском регионе увеличение доли занятого 
населения в сельском хозяйстве коррелирует с уменьшением доли занятого населения в промышленности. анализ ди-
намики и структуры занятого населения по секторам экономики в запорожском регионе позволил сделать вывод, что 
доля занятого населения в промышленности значительно больше, чем в среднем по украине, а доля занятого населения 
в сфере услуг – значительно меньше, чем в среднем по украине, следовательно, можно предположить, что в регионе 
существуют значительные возможности для перспективного экономического роста при условии развития сферы услуг.

ключевые слова: сфера экономической деятельности, сектор экономики, динамика, структура, валовой внутрен-
ний продукт, валовая добавленная стоимость, рынок труда, занятость населения.

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF STRUCTURAL CHANGE  
IN THE UKRAINE'S ECONOMY AND THE ZAPORIZHZHYA REGION

Summary. The service sector is dominant in the economies of developed countries. An important feature of a society with 
high levels of well-being is the high proportion of people employed in the service sector. Analysis of the current state and dy-
namics of the economic structure of the country and the region allows to identify problem sectors and factors that negatively 
affect the development of the economy, as well as to identify the most promising industries to stimulate investment in them. 
The purpose of the article is to compare the dynamics of economic development of Ukraine and Zaporizhzhya region on the 
basis of structural analysis methods. The dynamics of economic development of Ukraine and Zaporizhzhya region is studied 
in terms of gross domestic product of Ukraine and gross value added. The structure of defined indicators by economic sectors 
is presented: primary (industry), secondary (agriculture), tertiary (services) and quaternary (services with high individualiza-
tion). It is established that in Ukraine and in the Zaporozhye region there is a transition to a post-industrial model of economy 
with developed tertiary and quaternary sectors. Signs of this are structural changes in the GDP of Ukraine and the GVA of the 
Zaporizhzhya region: an increase in the share of services and agriculture in the economy with a simultaneous fall in the share of 
industrial production. The structure of the employed population of Ukraine and Zaporizhzhya region in four sectors of economy 
is investigated. It is determined that the structure of the employed population of Zaporizhzhya region differs significantly from 
the structure of the employed population of Ukraine (partly occupied in services and industry). An analysis of the dynamics of 
the share of employed in industry and agriculture has led to the conclusion that in Zaporizhzhya region the increase of the share 
of employed population in agriculture correlates with the decrease of the share of employed population in industry. An analysis 
of the dynamics and structure of the employed population by economic sectors in the Zaporozhye region concluded that the 
share of employed population in industry is much more than the average in Ukraine, and the share of employed population in 
the service sector is much smaller than the average in Ukraine, so it can be assumed that in the region there are significant op-
portunities for long-term economic growth if services are developed.

Key words: sphere of economic activity, economic sector, dynamics, structure, gross domestic product, gross value added, 
labor market, employment of population.


