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Структура українського ВВП зазнала за останні роки 
суттєвих змін, які зумовлені реформуванням економіки 
країни. За видами діяльності ВВП характеризує галузева 
структура валової доданої вартості, найбільш істотною 
змінною якої є зростання частки виробництва послуг 
(табл.1).

У цілому за сім років частка ВДВ виробництва послуг 
зросла з 1/3 до 1/2, однак цей процес не був рівномірним. 
Так, у 1991 році аналізований показник: знизився порівняно 
з попереднім роком, а за 1992 - 1993 роки відбулося стрімке 
його збільшення. У 1994 році частка виробництва послуг у 
валовій доданій вартості знову зменшилась і відновилася у 
1996 році. Збільшеній виробництва послуг є природним і 
безальтернативним. На зростання частки послуг насампе
ред вплинули такі обставини: прискорення падіння вироб
ництва товарів, відносна стабільність виробництва нерин- 
кових послуг, випередження зростання цін на ринкові пос
луги.

Нестабільний характер структури виробництва в пе
рехідний період найяскравіше проявився в галузях ринко
вих послуг, під знаком яких пройшли перші ринкові пере
творення. Так, у 1991 - 1993 роках відбувся значний струк
турний перепад: частка виробництва ринкових послуг зрос
ла у понад 2 рази. Подібне пояснюється форсуванням рин
кових перетворень. Якщо у 1993 році частка виробництва 
ринкових послуг досягла максимальної величніш, то після 
цього відбулося гальмування ринкового процесу. Частка 
неринкових послуг у ВВП поступово зростала і свого мак
симуму досягла у 1996 році.

Галузі виробництва товарів, особливо промисловість, 
нерівномірно здавали свої позиції сфері послуг. До 1992 ро
ку  промисловість  набирала  вагу  у  ВВП,  після чого її відсо-

Structural Changes 
in Ukrainian 

economy as factor 
of economic 

growth.
GDP structure gives the most general idea of the condi
tion of national economy, as well as of structural changes 
that take place in it. Besides, GDP structure exerts a con
siderable influence on economic growth.

ток зменшився (майже на 14%). Тому можна зробити вис
новок, що саме в 1993 році лідерство перейшло до вироб
ництва послуг. Динаміка виробництва валової доданої вар
тості промисловості носила хвилеподібний характер. Ста
тистичні дані за 1990 - 1997 роки свідчать, що частка про
мисловості знизилася лише на 2%, що є незначною величи
ною, особливо якщо враховувати абсолютні значення 
падіння промислового виробництва в цілому.

Частка сільського господарства в структурі виробницт
ва валової доданої вартості зменшилася майже у 2 рази, 
проте забезпечила реальне виживання населення.

Незважаючи на занепад інвестиційної діяльності, змен
шення частки будівництва, порівняно з аналогічними по
казниками у сільському господарстві, не було таким істот
ним. Це дає підстави стверджувати, що головну роль у 
цьому відіграв ціновий фактор.

Більш детальний аналіз структурних змін у вироб
ництві ВВП здійснимо, розглянувши галузеву структуру 
валової доданої вартості системи національних рахунків 
України. За 1990 - 1997 роки у виробництві послуг галузева 
нерівномірність проявилася більше, аніж у виробництві то
варів. Так, у виробництві послуг деякі галузі зменшили 
свою частку у ВДВ, інші ж навпаки, збільшили. До останніх 
можна віднести транспорт та шляхове господарство, 
зв'язок, торгівлю, фінанси, кредит, страхування і пенсійне 
забезпечення, загальну комерційну діяльність, комунальне 
господарство, охорону здоров'я, фізкультуру та соціальне 
забезпечення, оборону та управління.

Неприродним у галузевій структурі валової доданої вар
тості є зменшення після 1993 року частки торгівлі, вагому 
причину чого можна вбачати у недооціненому внеску цієї 
галузі у валову додану вартість. Фінанси, кредит та 
пенсійне забезпечення у 1993 році захопили лідерство на 
ринку послуг, внаслідок чого ця галузь мобілізувала значні 
грошові ресурси, але, на жаль, це не стало поштовхом ро
звиткові інших галузей. З 1994 року частка цієї галузі у ва
ловій доданій вартості зменшується. А от для охорони здо
ров'я, фізкультури і спорту, соціального забезпечення та 
освіти 1993 рік був критичним, проте за наступні роки 
подібний спад вдалося подолати і посилити позиції цих га
лузей відносно 1990 року.
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У перехідний період економіки ряд галузей виконують 
функції підтримання нової ринкової системи. Для них ха
рактерне поступове збільшення частки у ВДВ у міру просу
вання країни шляхом створення ринкової економіки, і не
зважаючи на загальну економічну кризу, вони все ж демон
струють свою життєздатність. Мова йтиме про нові галузі: 
шляхове господарство, комерційну діяльність із забезпе
чення функціонування ринку. Традиційні галузі уп
равління та оборона, транспорт і зв’язок виконували ту ж 
функцію, але їх розвиток не був однонаправленим.

Серед галузей, що зменшили свою частку у виробництві 
валової доданої вартості, можна визначити матеріально- 
технічне постачання і збут, заготівлю, науку і наукове об
слуговування. Якщо матеріально-технічне постачання і 
збут зникають як самостійні ланки в ринковій економіці, 
при цьому істотно не впливаючи на її стан, то зменшення 
частки науки у ВДВ може завадити Україні бути пов
ноцінним конкурентоспроможним учасником світового 
ринку.

Отже, за період 1990 - 1997 років тенденція нарощуван
ня темпів структурних перетворень змінилась на тенденцію 
їх гальмування, тому можна припустити, що найближчими 
роками структурна активність буде поступово сповільню
ватися.

Зростання валового випуску продукції промисловості 
на найближчу перспективу передбачається за рахунок ско
рочення проміжного споживання у валовому випуску. 
Стабілізуючим фактором розвитку промислового вироб
ництва у перспективі залишаться експортні поставки чор
ної металургії, хімічної та нафтохімічної промисловості. 
Оскільки власні інвестиційні ресурси обмежені і недостатні 
для здійснення розвитку і структурних змін, то швидких 
суттєвих змін у галузевій структурі промислового вироб
ництва не відбудеться. Найбільшу частку зберігатимуть га
лузі паливно-енергетичного і матеріало-сировинного ком
плексів, підвищення ж частки машинобудування не вдасть
ся забезпечити. В умовах низької інфляції та адаптації до 
умов ринку можна очікувати припинення спаду виробниц
тва товарів народного споживання. Відсутність у 
підприємств обігових коштів, триваюче зростання заборго
ваності, зменшення прибутковості промисловості і
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відсутність доступних кредитних ресурсів не дозволять у 
найближчі роки вирішити проблему відновлення обігових 
коштів підприємств.

Головним завданням у сільському господарстві зараз за
лишається подолання спаду виробництва продукції та 
збільшення доходів від її реалізації на внутрішньому та 
зовнішньому ринках 3 урахуванням нинішнього загально
го кризового становища сільського господарства, протягом 
кількох наступних років можливі лише незначні темпи пос
тупового збільшення обсягів окремих видів сільськогоспо
дарської продукції.

Пожвавлення діяльності в будівництві буде залежати 
від змін макроекономічної ситуації. Для цього необхідно 
стабілізувати обсяги капіталовкладень, подолати кризу не
платежів замовників, активізувати залучення нетра
диційних джерел фінансування капіталовкладень. Можна 
спрогнозувати поступове збільшення обсягів спорудження 
житла, передусім за рахунок закінчення незавершеного 
будівництва

У складі доданої вартості продовжиться зростання част
ки виробництва послуг. Більшими можуть бути темпи 
зростання галузей, що обслуговують виробництво, тран
спорт і зв'язок, галузі сфери обігу та ін. Разом з цим 
збільшаться обсяги послуг освіти, культури, охорони здо
ров'я, що зумовлено зростанням частки платних послуг у 
цих галузях Внаслідок переведення підприємств житлово- 
комунального господарства на бездотаційну роботу, їх част
ка у створення ВВП також зросте.

Упродовж 1990 - 1997 років частка оплати праці в 
дохідній структурі ВВП кількісно різко коливалася - з 
58,8% у 1991 році, рівня якого розвинуті країни досягали 
роками економічних перетворень, до 38,5% у 1993 році, що 
не може забезпечити умови нормального життя населення 
країни. У 1994 - 1996 роках (табл. 2) частка оплати праці 
підвищилась і у 1997 році стабілізувалася на рівні 47,6%. Ра
зом з цим треба зазначити, що реальна заробітна плата зни
зилась у декілька разів, при цьому загострилась ще й про
блема невиплат заробітної плати. Зрозуміло, що падіння 
ВВП не було б таким значним при виваженій державній 
політиці у сфері оплати праці.

Таблиця 1. Структура виробництва валової доданої вартості (% до підсумку)

*попередні дані
Розраховано: Статистичний щорічник України за 1996 рік. – Київ, 1997. – С. 18–19;

Національні рахунки України за 1996 рік. – Київ, 1998. – С. 36–38.
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997*
Виробництво товарів 70,7 73,7 71,8 59,4 63,8 58,1 52,0 53,3
у тому числі:
промисловість 36,1 42,2 43,5 29,9 З3,0 34,6 31,0 34,0
сільське господарство 25,5 22,7 20,3 21,6 16,0 14,9 13,3 12,3
будівництво 8,5 8,2 7,4 7,0 8,3 7,7 6,7 6,0
виробництво послуг 29,5 28,2 32,3 48,8 42,6 44,5 49,5 48,3
з них
ринкові 18,0 17,7 21,2 36,6 29,9 29,4 32,2 33,4
неринкові 11,5 10,5 11,1 12,2 12,7 15,1 17,3 14,9
Оплата послуг фінансових посередників -0,2 -1,9 -4,1 -8,2 -6,4 -2,6 -1,5 -1,6
Валова додана вартість 100 100 100 100 100 100 100 100
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Таблиця 2. Структура ВВП за категоріями доходу (у % до підсумку)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997*
  ВВП 100 100 100 100 100 100 100 100
  у тому числі
  оплата найманих працівників 53,1 58,8 51,1 38,5 39,7 43,5 47,8 47,6
  податки за винятком субсидій на
 виробництво та імпорт

8,4 -3,4 1,0 7,6 17,3 19,1 21,9 22,4

  валовий прибуток, змішаний дохід 38,5 44,6 47,9 53,9 43,0 37,4 30,3 30,0

* попередні дані
Див.: Національні рахунки України за 1995 рік. – Київ, 1996. – С. 30; 

Національні рахунки України за 1996 рік. – Київ, 1998. – С. 26.

Істотних змін у дохідній структурі ВВП зазнали в 1990 - 
1997 роках державні доходи, частка яких збільшилась май
же у 3 рази. Тобто відносний розмір первинних доходів дер
жави у вигляді чистих податків на виробництво та імпорт 
збільшується незалежно від результатів господарювання. 
Збереження частки ВВП, яка спрямовується на кінцеве 
державне споживання, в умовах постійного зниження ре
ального ВВП означає зростання податкового навантаження 
на товаровиробника. Її зростання в тих же умовах означає 
ще більше посилення податкового тягаря на товаровироб
ника

Частка підприємницьких доходів у структурі ВВП з 
1993 року знижується. Причому в їх структурі частка вало
вого прибутку зменшується, а частка змішаного доходу 
зростає, відображаючи динаміку ділової активності насе
лення в період економічних негараздів, а саме натуралізації 
виробництва ВВП, зростання доходів населення від підсоб
ного господарювання та індивідуальної виробничої діяль
ності. Надзвичайно низький рівень прибутковості призвів 
до критичної межі у здатності виробників фінансувати свій 
розвиток Рівень витрат на виробництво більшості видів 
продукції наблизився або перевищив рівень світових цін. 
Тому без змін існуючої структури виробництва, запровад
ження нових технологій, пошуку платоспроможних спожи
вачів та нових ринків збуту зростання обсягів прибутків 
підприємств неможливе. Більшість продукції, що вироб
ляється, за якісними характеристиками теж не відповідає 
вимогам ринку. У зв’язку з цим очікувати найближчим ча
сом значного зростання обсягів реалізації та прибутку нере
ально, тому на даному етапі необхідне поступове скорочен
ня збитків підприємств, а зростання частки прибутків 
підприємств можливо у віддаленій перспективі за умови 
реструктуризації народногосподарського комплексу.

Показник частки оплати праці в структурі розподілу 
ВВП 1990 року (53,3 %) за сучасної економічної ситуації за
лишається недосяжним. Тому вирішення проблем заборго
ваності, нормалізація виплати заробітної плати є першочер
говим завданням нинішнього періоду.

Великого значення в регулюванні економіки має струк
тура кінцевого використання ВВП, оскільки доходи по
винні задовольнити попит. Кінцева структура використан
ня ВВП показує формування потенціалу, що дасть змогу 
подолати кризу, а також забезпечити економічне зростання.

За 1990-1997 роки в структурі використання ВВП 
відбулися значні несприятливі зміни (табл. 3).

У 1991-1994 роках відбулося зменшення частки кінце
вого споживання, особливо домашніх господарств, і хоча у

1995-1997 роках ця частка відновилась, проте в цьому сек
торі залишається низькою, що свідчить про падіння рівня 
життя населення. Зменшення частки кінцевого споживан
ня домашніх господарств зумовлено значним скороченням 
платоспроможного попиту населення, внаслідок чого 
збільшилися витрати на харчування при погіршенні струк
тури споживання і зменшилися витрати на непродовольчі 
товари. Окрім цього, у структурі витрат збільшилися витра
ти на оплату послуг, а також зменшилась частка нагромад
ження сімей, які на макроекономічному рівні втратили 
свою економічну роль. Одночасно частка кінцевого спожи
вання сектора загального державного управління зросла, це 
свідчить, що в кризовий період держава взяла на себе не 
властиві їй функції замість створення умов д ля нормальної 
економічної діяльності.

Зменшення частки кінцевого використання у ВВП суп
роводжувалося збільшенням частки нагромадження, що не 
відображало стану інвестування в країні (при зменшенні 
виробництва ВВП частка в ньому інвестицій постійно зни
жувалась). Такий стан зумовлений більш високим зростан
ням цін в інвестиційній сфері. З 1995 року валове нагромад
ження почало зменшуватися і стало постійно діючим фак
тором, що значно обмежує можливості економічного зрос
тання.

Тому одним з головних завдань макроекономічної 
політики є трансформація процесу нагромадження в інвес
тиції та доведення їх до рівня, спроможного забезпечити 
економічне зростання.

Погіршується ситуація щодо чистого експорту як ком
поненту ВВП. У 1993-1997 роках зовнішньоторговельне 
сальдо постійно мало негативне значення, і темпи зростан
ня імпорту перевищували темпи зростання експорту.

Падіння інвестицій і зниження частки нагромадження 
основного капіталу у складі ВВП означає згортання введен
ня в дію основних фондів і в цілому свідчить про низьку 
адаптаційну спроможність господарюючих суб’єктів до 
ринкових відносин, монетарних інструментів макроеко- 
номічного регулювання, а також збереження витратних 
принципів виробництва і відсутність мотивацій до інвес
тиційної діяльності. До того ж, розвиткові стимулів до до
вгострокового інвестування перешкоджає нестача грошо
вих коштів у підприємств, невідповідність деформованої 
структури виробництва реальному попиту. Особливо ваго
мим фактором, що визначає слабку мотивацію до інвесту
вання в реальний сектор економіки, є низький рівень рента
бельності діючого виробництва
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Зниження рентабельності не тільки зменшує власні ре
сурси підприємств, але й унеможливлює надходження за
лучених коштів. А якщо врахувати масштаби неплатежів в 
економіці України, які дуже підвищують ризики неповер
нення коштів, то така ситуація призводить до пригнічення 
інвестиційної активності в наступні роки.

Таким чином, утворилось замкнене коло – зменшення 
інвестицій спричиняє додаткове падіння виробництва, а це, 
у свою чергу, веде до скорочення інвестиційних ресурсів 
держави та власних джерел інвестування у суб’єктів госпо
дарювання. Якщо ж врахувати факт запізнення між 
термінами вкладення капітальних ресурсів та їх віддачі, то 
можна припустити, що навіть зупинивши падіння вироб
ництва, неможливо досить швидко відновити інвес
тиційний процес.

Передумовою загального зростання ВВП повинні стати 
структурні зміни, що відбудуться у формуванні ВВП мето
дом кінцевого використання. Ці зміни пов’язані з продов
женням реформування існуючої економічної системи. При 
сприятливих макроекономічних умовах у найближчій пер
спективі кінцеве споживання, при стабілізації його частки у 
ВВП, повинно зрости. У структурі кінцевого споживання 
зростання частки домашніх господарств буде можливим 
лише за умов забезпечення раціонального співвідношення 
грошових доходів населення і споживчих цін на товари та 
послуги. Це, у свою чергу, залежить від вирішення питань 
зменшення заборгованості по заробітній платі і соціальних 
виплатах, удосконалення системи оплати праці та політики 
доходів населення, а також цінової політики. Підвищення 
реальних доходів населення матиме позитивний вплив на 
динаміку реального споживання домашніх господарств. 
Одночасно можна передбачити, що будуть збільшуватися 
видатки домашніх господарств на купівлю товарів і послуг, 
особливо на послуги житлово-комунального господарства, 
пасажирського транспорту, а також на платні послуги в 
освіті, охороні здоров’я та ін. Відповідно до обмеження ви
датків у межах політики реального бюджету, видатки на 
кінцеве споживання сектора загального державного уп

равління необхідно зберегти на існуючому рівні, збільшив
ши в його складі частку науки.

Завдання найближчої перспективи у валовому нагро
мадженні полягає у зменшенні його частки у ВВП пара
лельно із зростанням вагомості кожного відсотка, а також 
трансформація нагромаджень в інвестиції. На сьогоднішній 
день нагромадження капіталу, ефективність незначних 
капіталовкладень в країні недостатні для економічного 
зростання, яке, як правило, пов’язане з високими рівнями 
заощаджень та інвестицій (не менше 25% ВВП). Обсяг 
національних заощаджень в Україні в 1996 році становив 
близько 20% ВВП, а каліталовіддача залишається вкрай ни
зькою. Це означає, що українська економіка не в змозі са
мостійно формувати інвестиційні ресурси для економічно
го зростання. Тому в перспективі перехідна українська еко- 
номіка, яка відрізняється нерозвинутими ринками капіталу 
і недостатньою кредитоспроможністю, зможе забезпечити 
себе ресурсами для інвестування головним чином за раху
нок внутрішніх заощаджень, для чого необхідно збільшува
ти частку національних заощаджень у ВВП України.

Поліпшення становища з платежами та реалізацією 
продукції приведуть до зменшення частки приросту за
пасів. Одночасно з процесами виходу економіки з кризи та 
активізації діяльності в окремих галузях змінюватиметься 
структура запасів.

Чистий експорт довгий час матиме негативне сальдо, 
але його частка у ВВП повинна скорочуватися. Основним 
напрямом зовнішньоекономічної політики повинно бути 
стимулювання експорту, вдосконалення державного регу
лювання зовнішньоекономічних відносин, налагодження 
зв’язків українських виробників з нетрадиційними партне
рами, поява нових ринків, відновлення втрачених 
внутрішнього і зовнішнього ринків та ін.

За успішного виконання поточних і середньострокових 
завдань сформуються макроекономічні і структурні пере
думови, що забезпечуватимуть перехід до економічного 
зростання і збалансування виробничої, дохідної і витратної 
структури ВВП.

Таблиця 3. Структура ВВП за категоріями використання (у % до підсумку)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997*
ВВП 100 100 100 100 100 100 100 100
Кінцеві споживчі витрати 73,6 71,4 63,6 64,0 67,9 76,4 79,9 83,7
у т. ч. домашніх государств 54,8 52,0 42,0 44,0 44,3 4907 53,3 57,1
некомерційних організацій, що обслу
говують домогосподарства

2,3 2,0 4,0 4,0 4,2 5,4 4,8 4,6

сектора загального державного управ
ління

16,5 17,4 17,6 16,0 19,4 21,3 21,8 22,0

з них: індивідуальні 6,6 8,6 10,3 8,7 10,3 13,1 13,0 12,9
колективні споживчі витрати 9,9 8,8 7,3 7,3 9,1 8,2 8,8 9,1     
Валове нагромадження основного 
капіталу

23,0 20,0 27,1 24,3 23,5 23,3 20,7 18,4

Зміна запасів матеріальних оборотних
коштів

3,4 5,0
7,0

11,8 11,6 3,3 1,8 1,7

Придбання за винятком вибуття 
цінностей

1,0 1,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1

Чистий експорт -1,0 2.2 2.0 -0,3 -3,2 -3,1 -2.6 -3.8
*попередні дані

Див.: Національні рахунки України за 1995 рік. – Київ, 1996. – С. 27; 
Національні рахунки України за 1996 рік. – Київ, 1998. – С. 29.
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