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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Валовий внутрішній продукт поряд із іншими мак�

роекономічними показниками такими, як інфляція,
якість життя, зайнятість тощо, є найважливішими інди�
каторами соціально�економічного рівня розвитку краї�
ни. Показник ВВП є найбільш значущим для аналізу еко�
номіки як на національному, так і регіональному рівнях,
оскільки використовується для характеристики резуль�
татів виробництва, рівня економічного розвитку, темпів
економічного зростання, аналізу продуктивності праці
в економіці, дає уявлення про загальний матеріальний
добробут нації, застосовується для розрахунків
мінімальної заробітної плати, майбутніх податкових
надходжень та інших важливих показників на основі
апарату штучних нейронних мереж [1, с. 7; 2, с. 83]. ВВП
визначає ринкову вартість кінцевих результатів еконо�
мічної діяльності всіх інституційних секторів в економіці
за певний проміжок часу і характеризує взаємопов'я�
зані аспекти економічного обороту: виробництво то�
варів га послуг, утворення доходів, їх кінцеве викорис�
тання на споживання та нагромадження, є важливішим
індикатором розвитку економіки [3, c. 60]. Тому ак�
туальність дослідження його динаміки у просторовому
та структурному аспекті є надзвичайно важливою.
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Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти оцінки економічного

зростання. Об'єктом дослідження є процеси просторового та структурного розвитку національної економ2

іки. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: геометрич2

ний індекс росту регіонального ВВП, середня питома вага регіонів у ВВП країни, рейтингова оцінка регі2

онів України в частині формування ВВП на одну особу за методом суми місць. Метою статті є визначення

інституціональних особливостей динаміки валового внутрішнього продукту України у просторовому та

структурному аспектах. Кількісна оцінка просторової та структурної динаміки дозволила діагностувати

якісні зміни, які полягають у такому: кумулятивне зростання регіонального ВВП протягом десятирічного

періоду у всіх областях, за виключенням двох, де проводиться антитерористична операція; наявність знач2

них дисбалансів за питомою вагою регіонів у обсязі валового ВВП країни; більші темпи економічного зрос2

тання у регіонах з відносно меншим рівнем валового продукту у розрахунку на одну особу.

The subject of the study is theoretical, methodological foundations and practical aspects of assessing economic

growth. The object of research is the process of spatial and structural development of the national economy. In

preparing the article used modern methods research, geometric growth index of regional GDP, the average

proportion of GDP in the regions, Grade regions of Ukraine in the formation of GDP per capita amounts include the

method. The article is to define the institutional features of the dynamics of the gross domestic product of Ukraine
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблеми обчислення ВВП і його використання в
управлінні національним господарством знаходиться у
центрі уваги багатьох учених. Погоджуємося з Диха М.,
що з економічної точки зору має суперечливий харак�
тер, оскільки об'єкт розподілу — один (саме ВВП), але
він має бути розподілений між декількома суб'єктами/
підсистемами соціально�економічних відносин [4, c. 40].
У статті Акінфієвої Л.П. розглянуто фактори, які впли�
вають на динаміку та структуру валового внутрішнього
продукту України [5, c. 95]. Запропоновано деякі мето�
дичні підходи до прогнозування макроекономічних по�
казників номінального та реального обсягу ВВП, що
дозволяє виявити економічний стан країни в сучасних
умовах. Кожний суб'єкт/підсистема прагне отримати
максимальну частку ВВП. Для збалансування інтересів
усіх суб'єктів необхідно науково обгрунтовано та вива�
жено підходити до процедури розподілу пріоритетів
соціально�економічного розвитку країни на основі
відповідних підстав та розрахунків. Незважаючи на це,
розрахунки статистичних індексів в основному не знай�
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робництва валового внутрішнього продук�
ту.

Ряд учених акцентує увагу на взаємоз�
в'язок валового внутрішнього продукту з
капіталізацією вітчизняних банків, дер�
жавним боргом, показниками інвестицій�
ної діяльності. Із досліджень Лисенок О.В.
випливає, що протягом 2004—2011 рр. пи�
тома вага власного капіталу банків у ВВП
зростала і на 01.01.2011 р. становила 12,72
%, але починаючи з 01.01.2012 р. спостері�
гається її зменшення [7, c. 263]. Колекти�
вом авторів [8, с. 137] виявлено циклічний
характер зростання відношення валового
зовнішнього боргу до ВВП параболічного
виду та відношення державного і гаранто�
ваного державою зовнішнього боргу до
ВВП лінійного виду.

Модернізація національної економіки
на шляху інноваційних перетворень має пе�

редбачати відмову від використання моделі екстенсив�
ного типу та перехід до нової економічної стратегії роз�
витку країни, спрямованої на збіг інтересів усіх суб'єктів
суспільства [9, c. 13]. Ця модель повинна бути заснова�
на, по�перше, на змінах структури господарства, відво�
дячи першочергову роль металургії та машинобудуван�

ню, а по�друге, на пошуку інвестицій
для інноваційного переозброєння ма�
теріально�технічної бази країни. Тео�
ретичними та емпіричними досліджен�
нями Дербенцева В.Д., Щерби В.А. до�
ведено, що необхідною умовою для
економічного росту є вимога того,
щоби питома вага інвестицій в основ�
ний капітал у ВВП була не меншою
20—25 % [10, c. 97]. На жаль, вона ви�
конувалась лише протягом 2007—2008
рр. Високо оцінюючи науковий доро�
бок вказаних авторів, слід вказати на
недостатнє дослідження проблем рег�
іонального розвитку, які впливають на
просторовий та структурний розвиток
національної економіки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є визначення інсти�

туціональних особливостей динаміки
валового внутрішнього продукту Ук�
раїни у просторовому та структурно�
му аспектах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

На макроекономічному рівні вало�
вий внутрішній продукт України скла�
дається із суми регіональних валових
продуктів. На рисунку 1 наведено ди�
наміку індексів фізичного обсягу су�
купного валового регіонального про�
дукту протягом 2004—2014 рр. Протя�
гом 2004—2008 рр. в Україні спостері�
галося економічне зростання, утім,
воно позначалося скороченням темпів
нарощення ВВП. Різке падіння мало
місце у 2008 р., коли темпи його ско�
рочення склали 14,8%. Тенденція до
відновлення зростання виникла у 2010
р., у 2012—2013 рр. вона змінилася тен�
денцією стабілізації, а у 2014 р. темпи
скорочення склали 6,8%.

Рис. 1. Індекси фізичного обсягу сукупного валового регіонального
продукту у цінах попереднього року, відсотків

Джерело: побудовано за даними [11].

Джерело: побудовано за даними [11].

Таблиця 1. Аналітичні показники просторової динаміки
валового внутрішнього продукту протягом 2004 — 2013 рр.
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1 2 3 4 5 6 

1  1,6077   100,0 

2  1,585 1 .  18,28 

3 .  1,5617 2  12,30 

4  1,4901 3  10,05 

5  1,4635 4  5,96 

6  1,463 5  4,78 

7  1,4287 6  4,18 

8  1,4097 7  4,26 

9  1,3785 8  3,97 

10   1,3446 9  3,93 

11 .  1,3178 10  4,00 

12  1,2845 11   2,95 

13  1,2514 12  2,25 

14  1,248 13  2,14 

15  1,2385 14 -  2,04 

16  1,2164 15  2,04 

17  1,2024 16  1,75 

18  1,1881 17  1,75 

19  1,1795 18  1,64 

20  1,1618 19  1,66 

21  1,1507 20  1,53 

22  1,1479 21  1,52 

23  1,1221 22  1,45 

24  1,0898 23  1,40 

25  1,0302 24  1,38 

26 -  1,0132 25  1,18 

27  0,7715 26  0,93 

28  0,5165 27 .  0,69 

шли ще свого належного місця для аналізу розвитку та
формування обсягу ВВП [6, c. 309]. Сфера їх викорис�
тання обмежується виділенням дії екстенсивної
(кількісного обсягу вироблених товарів та послуг, чи�
сельності зайнятих економічною діяльністю) та інтен�
сивної (цін на товари та послуги, продуктивності праці

зайнятих економічною діяльністю) форм розвитку ви�
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Для визначення вкладу окремих територіальних
одиниць України у макроекономічне зростання було
розраховано геометричний індекс росту регіонального
ВВП (табл. 1). Протягом 2004—2013 рр. ВВП України
зріс на 18,81 %. Більш високі темпи зростання проде�
монстрували 17 регіонів, серед яких лідерами є: Терно�
пільська область (приріст 60,77%), Вінницька область
(58,5%), м. Київ (56,17%). Середньоукраїнським темпам
відповідає динаміка валового регіонального продукту
по Харківській, Херсонській, Закарпатській, Львівській
областях, яким відповідають такі геометричні індекси
— 1,2164; 1,2024; 1,1795; 1,1618.

Протягом аналізованого періоду до областей, які
мають показники приросту ВВП, нижче за середньоук�
раїнські, але більші за одиницю, слід віднести такі: Чер�
нігівська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Пол�
тавська, Івано�Франківська. Найгіршими є показники
динаміки Донецької і Луганської областей, які віддзер�
калюють значення геометричного індексу росту регіо�
нального ВВП, менші за одиницю, — відповідно 0,7715 і
0,5165.

Негативний вплив на вказану динаміку мають
військові дії на території вказаних областей, які обу�
мовили суттєве падіння індексів фізичного обсягу ва�
лового регіонального продукту у цінах попереднього
року у 2014 р. — до 70,2% у Донецькій області і до 49,6%

у Луганській області. На жаль, це були потужні індус�
тріальні області. Тому окрім динаміки, важливо оціни�
ти динаміку структури ВВП за регіонами. За підсумка�
ми десятирічного періоду за питомою вагою валового
регіонального ВВП Донецька область займала третє
місце, а Луганська — десяте місце, навіть із урахуван�
ням критичного 2014 р. Найбільшу середню питому
вагу у структурі ВВП протягом 2003—2014 рр. мав м.
Київ (18,28%), а Донецька і Луганська області займали
друге і сьоме місце (питома вага відповідно 12,3% і
3,97%). Значний вклад у формування ВВП країни ма�
ють Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Запорізь�
ка області, які посідають із третього по шосте місце.
Протягом всього аналізованого періоду на ТОР�10
регіонів України приходиться близько 70% ВВП Украї�
ни, що підтверджує наявність значних територіальних
дисбалансів.

Ураховуючи значні відмінності у чисельності насе�
лення за регіонами, важливе значення має оцінка вало�
вого регіонального продукту у розрахунку на одну осо�
бу. Вона проведена на основі рейтингової оцінки, яка
базується на методі сумі місць протягом аналізованого
періоду (табл. 2). Протягом аналізованого періоду об�
сяг ВВП у середньому по Україні збільшився із 7273 грн./
особу у 2003 р. до 33473 грн./особу у 2013 р. Лідерами у
виробництві валового регіонального продукту у розра�
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 7 7 7 6 6 6 7 7 8 7 68 8 
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.  12 12 11 11 11 11 10 11 11 10 110 11 

 10 11 12 12 12 10 11 12 12 11 113 12 

 13 15 13 13 14 14 15 14 14 14 139 13 

 19 14 14 15 13 13 13 13 13 12 139 14 

  18 18 16 14 15 15 14 17 16 17 160 15 

-  14 13 15 18 19 19 19 18 15 16 166 16 

 17 16 17 16 16 16 16 16 19 18 167 17 

 16 19 19 21 17 18 17 15 18 13 173 18 

 15 27 20 17 18 17 18 19 17 28 196 19 

 22 22 22 22 22 21 22 20 20 20 213 20 

 21 20 21 19 20 22 23 23 23 23 215 21 

 20 21 18 20 21 24 24 25 24 25 222 22 

 23 23 23 23 24 23 25 21 21 22 228 23 

 25 25 25 24 25 25 20 22 22 21 234 24 

 24 24 24 26 23 20 21 24 25 24 235 25 

 27 17 28 28 27 28 28 28 28 19 258 26 

 26 26 26 25 26 27 26 27 26 26 261 27 

 28 28 27 27 28 26 27 26 27 27 271 28 

Джерело: побудовано за даними [11].

Таблиця 2. Рейтингова оцінка регіонів України в частині формування ВВП на одну особу за методом суми місць
протягом 2004—2013 рр.
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хунку на одну особу є м. Київ, Дніпропетровська, До�
нецька, Полтавська, Запорізька, Київська області, які
мають показники, вищі за середні по Україні.

Найнижчі місця в рейтингу посідають такі шість об�
ластей: Хмельницька, Житомирська, Херсонська, Чер�
нівецька, Закарпатська, Тернопільська.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Основний науковий результат дослідження поля�

гає в обгрунтуванні методичного підходу до оцінки
просторової та структурної динаміки валового внутр�
ішнього продукту на основі геометричного індексу
росту регіонального ВВП, середньої питомої ваги рег�
іонів у ВВП країни, рейтингової оцінки регіонів Украї�
ни в частині формування ВВП на одну особу за мето�
дом суми місць. Кількісна оцінка просторової та струк�
турної динаміки дозволила діагностувати якісні зміни,
які полягають у такому: кумулятивне зростання регіо�
нального ВВП протягом десятирічного періоду у всіх
областях, за виключенням двох, де проводиться анти�
терористична операція; наявність значних дисбалансів
за питомою вагою регіонів у обсязі валового ВВП краї�
ни; більші темпи економічного зростання у регіонах з
відносно меншим рівнем валового продукту у розра�
хунку на одну особу.

 Перспективами подальших досліджень є визначен�
ня особливостей циклічного розвитку національної еко�
номіки.
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