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СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ  
І СТРУКТУРНІ ЗМІНИ

STRUCTURE OF THE ECONOMY  
AND STRUCTURAL CHANGES

В статті розглядається проблематика структури економіки її вза-
ємозв’язку з структурними змінами, які в свою чергу мають подвійну 
природу і тим самим, визначають напрями економічного розвитку су-
спільства та шляхи вдосконалення всієї системи економічних відносин. 
Структурні зміни в економіці можна виділити з маси інших економічних 
явищ і процесів тільки за наявності певної сукупності ознак, одні з яких 
представляють собою форму, інші – зміст, треті – основні властивості 
економічного явища.

Structural changes have a dual nature. On the one hand, they act as a process 
determined by dissatisfaction of needs based on unrealized interest, on the other 
hand, they are the result of the development of the economic structure and re-
flect a certain level of satisfaction of needs (realization of interests), and thus, 
due to its dual nature, presence of both signs of process and result, determine 
the directions of economic development of society and ways to improve the whole 
system of economic relations

The economy of any country is a complex system, that is, a set of qualitatively 
defined elements or subsystems, between which there is a logical relationship. The 
system has specific features. The main features of the economy are its integrity, 
hierarchical construction, exogenous character and the continuity of development. 
The ratios reflecting the interconnections and interdependencies between individ-
ual parts of the economy in the course of its development are characterized by the 
notion of the structure of the economy.

The processes of structural change are a kind of core that permeates the entire 
socio-economic system from the bottom to the top, they affect both productive forces 
and industrial relations. In other words, structural changes are a concentrated 
expression of the results of the interaction of productive forces and industrial 
relations, as well as changes in the latter as a result of such interaction

The article deals with the problems of the structure of the economy and its 
interconnection with structural changes, which in turn have a dual nature and 
thus determine the directions of economic development of society and ways of 
improving the whole system of economic relations. Structural changes in the 
economy can be distinguished from the mass of other economic phenomena and 
processes only in the presence of a certain set of features, some of which are a 
form, others - the content, the third - the main properties of the economic phe-
nomenon.

Ключові слова: структура економіки, структурні зміни, структурні зру-
шення, пропорційність, циклічні коливання, трансформації 
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Постановка проблеми. Еконо-
міка будь-якої країни є складною 
системою, тобто сукупністю якісно 
визначених елементів або підсистем, 
між якими існує закономірний вза-
ємозв’язок. Системі притаманні спе-
цифічні ознаки. Головними ознаками 
економіки є її цілісність, ієрархічна 
побудова, екзогенний характер і без-
перервність розвитку, тобто структу-
ра економіки.

У структурній характеристиці 
економіки особлива роль належить 
пропорціям відтворення. Ці пропорції 
відображають можливості економіч-
ного зростання та його ефективності. 
Оптимальних темпів економічного 
розвитку можна досягти за різних 
співвідношень окремих елементів 
економічної системи, які досягаються 
за рахунок структурних змін та струк-
турних зрушень. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Питання розглянуті в даній 
статті знаходить своє відображення в 
чисельних дослідженнях як зарубіж-
них так і вітчизняних вчених, зокре-
ма: Гальчинського А.С, Згуровського 
М.З, Казінца Л.С., Красильнікова 
О.Ю., Кувалдіна В.Б., Овсієнка Ю.В., 
Расіна Б.Н., Яковця Ю.В., Тинбергена 
Я., Хансена Э., Шумпетера Й. та ін.

Формулювання цілей статті 
(постановка завдання). Структурні 
диспропорції сучасної української 
економіки суттєво знижують ефек-
тивність господарського механізму, 
погіршують соціальні протиріччя, 
гальмують вихід на траєкторію стій-
кого ефективного розвитку. Завдання 
якісних стратегічних перетворень 
господарського механізму сучасної 
України не можуть бути вирішені 
без осмислення та реалізації стратегії 
структурних зрушень в загальнонаціо-
нальному масштабі з урахуванням ре-
гіональної специфіки. Тому необхідна 
подальша глибока розробка теорети-
ко-методологічних засад формування 
організаційно-економічного механіз-
му структурних змін, що визначило 
формулювання цілей статті. Отже 
метою статті є теоретико-методо-
логічне узагальнення трактувань по-
нять структури економіки, структурні 
зміни та структурні зрушення. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Співвідношення, що 
відображають взаємозв’язки і взаємо-
залежності між окремими частинами 
економіки в процесі її розвитку, ха-
рактеризуються поняттям структури 
економіки.

Структура економіки – широке і 
багатоаспектне поняття. У філософ-
ській літературі під структурою (від 
лат. Structura – будова, розташуван-
ня, порядок) розуміють сукупність 
стійких зв’язків об’єкту, що забез-
печують збереження його основних 
властивостей при різних зовнішніх і 
внутрішніх змінах.

У широкому сенсі слова поняття 
структури означає будову, сукупність 
відносин, частин та елементів, з яких 
складається певне економічне ціле. 
Структура відображає форму розташу-
вання елементів і характер взаємодії 
їх сторін і властивостей, це підсумок 
руху елементів системи [1], підсумок 
їх організації, упорядкування. У свою 
чергу елементи системи складаються 
з частин, які на певному рівні роз-
гляду володіють усіма системними 
ознаками. Можна, таким чином, 
говорити як про структуру економі-
ки в цілому, так і про структуру її 
складових частин, тобто про макро- і 
мікроструктуру.

Структура економіки – сукупність 
макроекономічних елементів, взає-
мопов’язаних між собою, що пред-
ставляють собою складну систему 
суспільного господарства [2].

У вузькому сенсі структура еконо-
міки являє собою систему, що скла-
дається з господарських елементів 
відтворення сукупного суспільного 
продукту. При цьому вона характе-
ризується, перш за все, з кількісної 
сторони у відповідності з часткою 
та питомою вагою, яку займає та чи 
інша галузь (те чи інше підприємство, 
інші елементи) в системі виробництва, 
розподілу, обміну та споживання 
сукупного суспільного продукту і 
національного доходу, матеріальних 
і трудових витрат і т.п.

Структуру економіки можна роз-
глядати як з боку виробництва, так і з 
боку розподілу, обміну та споживання 
створеного продукту; як з боку під-
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приємств, галузей, регіонів та інших 
господарських елементів, так і з боку 
окремих структуроутворюючих фак-
торів і процесів. При цьому галузева 
структура економіки характеризує 
співвідношення вкладів окремих галу-
зей у створення сукупного продукту; 
відтворювальна структура – кругообіг 
факторів виробництва; технологічна 
– співвідношення функціонуючих 
технологічних укладів і т. п.

Всі структури, в тому числі еко-
номічні, проходять в своєму роз-
витку наступні етапи: зародження, 
зростання, період зрілості, регресивні 
перетворення (криза) і зникнення 
або розпад. Зародження та зростання 
можна розглядати як процес орга-
нізації в рамках старої структури, 
процес боротьби з консервативними 
сторонами та елементами, процес 
зміни системних якостей. Період 
зрілості характеризує стаціонарний 
стан структури, коли процеси органі-
зації та дезорганізації врівноважують 
один одного. Регресивні перетворення 
відображають процес дезорганізації 
структури, коли вона, в свою чергу, 
поступається місцем новій структурі. 
Велике значення в розвитку структур 
відіграє наступність, формування но-
вих структур в надрах старих і на їх 
основі. В будь-якій структурі завжди 
присутні елементи старих і зачатки 
майбутніх взаємозв’язків, крім того, 
різні структури часом співіснують 
одна з одною.

У цьому зв’язку можна виділити 
такі основні процеси, що протікають 
в середині кожної структури, як 
пристосування і трансформація. На 
першому етапі зароджуються еле-
менти нових структур які не можуть 
існувати інакше, як пристосовуючись 
до старих компонентів, вбудовуючись 
в систему їх зв’язків. Однак поступово 
зв’язки трансформуються, виникає 
нова цілісність, і все повторюється 
спочатку.

Структура економіки характери-
зується неоднорідністю, відповідною 
ієрархією і пропорціями між її скла-
довими. Структурний аспект розвитку 
виявляється або безпосередньо через 
кількісне зростання або через певні 
якісні зміни в економіці. Таке трак-

тування структури економіки може 
бути застосовано і до дослідження 
проблематики розвитку (зміни одних 
структур іншими), центром, якого є 
структурні зрушення та зміни [1].

Структура економіки має велике 
значення для збалансованого роз-
витку народного господарства, його 
ефективного та стабільного зростан-
ня. Світовий досвід вказує на те, що 
економічне зростання країн Західної 
Європи значною мірою пояснюється 
глибокими структурними змінами, 
які забезпечили впровадження до-
сягнень науково-технічного прогресу, 
економію, раціональність використан-
ня ресурсів та інші позитивні зрушен-
ня. Швидке зростання виробництва у 
більшості країн Південно-Східної Азії 
сталося передусім за рахунок при-
скореного розвитку на сучасній нау-
ково-технічній основі таких галузей, 
як електроніка та машинобудування, 
тобто внаслідок різних структурних 
зрушень.

Структура економіки – багато-
планове поняття, яке відображає 
співвідношення різних елементів 
економічної системи. Залежно від 
характеру елементів та змісту еко-
номічних явищ, зв’язки між якими 
відображаються в пропорціях, на 
макроекономічному рівні розрізняють 
такі основні види структурних спів-
відношень: відтворювальні, соціальні, 
галузеві, регіональні, зовнішньоеко-
номічні [3].

У структурній характеристиці 
економіки особлива роль належить 
пропорціям відтворення. Ці пропо-
рції відображають можливості еко-
номічного зростання промислового 
виробництва та його ефективності. 
Відтворні пропорції характеризують 
співвідношення: між виробництвом 
засобів виробництва і виробництвом 
предметів споживання, між заміщен-
ням використаних засобів виробни-
цтва та новоствореної вартістю, між 
споживанням і нагромадженням, між 
виробничими галузями та інфраструк-
турою.

Досвід економічного розвитку 
країн Західної Європи, США і Пів-
денно-Східної Азії свідчить про те, 
що оптимальних темпів економічного 
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розвитку можна досягти за різних 
співвідношень окремих елементів сус-
пільного продукту, які досягаються за 
рахунок структурних змін. Це пояс-
нюється взаємодією факторів, пов’я-
заних з досягненнями науково-тех-
нічного прогресу, якісним зростанням 
суспільних потреб, продуктивністю 
праці, обмеженням природних ресур-
сів, екологічними проблемами, між-
народним поділом праці, спеціалізації 
виробництва та іншими факторами.

До основних вартісних пропорцій, 
що характеризують розвиток еконо-
міки на всіх стадіях процесу відтво-
рення, належать співвідношення: між 
заміщенням використаних засобів 
виробництва (фондом заміщення) та 
новоствореною вартістю (чистою про-
дукцією), між нагромадженням (фон-
дом нагромадження) та споживанням 
(фондом споживання).

Перша пропорція (між заміщенням 
використаних засобів виробництва та 
знову створеної вартості) характери-
зує співвідношення вартості зношених 
засобів праці (амортизація) і вартості 
спожитих у виробництві предметів 
праці (проміжний продукт), що в су-
купності становить фонд заміщення, 
та величини новоствореної вартості 
(чистої продукції) за рік.

Друга пропорція (між накопичен-
ням і споживанням) виражає спів-
відношення частин чистої продукції, 
які спрямовуються на виробниче на-
громадження та створення резервних 
фондів (в сумі вони становлять фонд 
нагромадження) і вартості матері-
альних благ, що використовуються 
на особисте споживання робітниками 
та виробниче споживання підприєм-
ствами (в сумі вони становлять фонд 
споживання).

Структурні зміни, мають подвійну 
природу. З одного боку, вони висту-
пають як процес, детермінований не-
задоволенням потреб, що ґрунтується 
на нереалізованому інтересі, з іншого 
боку, вони є результатом розвитку 
економічної структури і відображають 
певний рівень задоволення потреб (ре-
алізації інтересів), і тим самим, в силу 
своєї подвійної природи, наявності 
одночасно ознак процесу і результату, 
визначають напрями економічного 

розвитку суспільства та шляхи вдо-
сконалення всієї системи економічних 
відносин

Поняття структурної зміни в еконо-
міці як економічного процесу можна 
порівнювати з іншими динамічними 
процесами, що протікають в госпо-
дарській системі: циклами, коливан-
нями, збуреннями.

Основною відмінністю структурних 
змін від перерахованих вище процесів 
є наявність результуючої (статичної) 
складової і факту змін в системі по-
треб господарюючих суб’єктів і розмі-
щенні виробничих ресурсів. Остання 
невластива для збурень і поверхневих 
коливань. Економічні цикли, деякі з 
яких, безсумнівно, супроводжуються 
зрушеннями у господарській структу-
рі, швидше представляють собою си-
стему з кількох структурних зрушень 
різної спрямованості.

У цьому сенсі цікаво розглянути 
погляди Ю.В. Яковця, який вва-
жає, що в основі будь-яких змін в 
економіці лежить циклічна динамі-
ка. Економічний цикл являє собою 
процес переходу економіки з однієї 
стадії розвитку або функціонування 
до іншої, в ході якого має місце част-
кова оборотність, що виявляється у 
проходженні системою подібних фаз 
з більш-менш постійним інтервалом. 
Економічні цикли поділяються на 
функціональні цикли (у процесі яких 
економіка змінює свої параметри, не 
виходячи на іншу траєкторію розвит-
ку) і цикли розвитку (у процесі руху 
яких відбувається глибока якісна 
зміна структури і функціонування 
економіки, перехід на нову траєкто-
рію розвитку) [4]. 

Однак, погоджуючись із тверджен-
ням автора в тому, що природа ба-
гатьох економічних явищ циклічна, 
в той же час слід звернути увагу на 
нециклічні природу структурних зру-
шень в економіці. І якщо економічний 
цикл представляє собою систему з 
кількох структурних змін – можна 
стверджувати, що первинною в еко-
номіці є не циклічна, а нелінійна 
коливальна структурна динаміка.

Наступна суттєва відмінність струк-
турних змін в економіці від економіч-
них циклів полягає в тому, що одним 
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з основних властивостей циклу є його 
діалектична оборотність, прагнення у 
вихідну точку, хоча з філософських 
позицій будь-яка зміна є незворот-
ною. Можливо говорити тільки про 
відносно оборотні явища і процеси, 
про рух по спіралі, так як будь-яке 
повторення (цикл) не є точною копією 
попереднього.

Структурні зміни в економіці від-
різняються незворотністю розвитку 
шляхом зміни однієї з найбільш кон-
сервативних складових економічної 
системи – її каркасу у вигляді гос-
подарської структури. Ряд авторів 
(Я. Тінберген, Е. Хансен, Р. Стоун, 
Б. Расін) вважають структурні зміни 
зворотними, так як вони є відобра-
женням циклічних, коливальних 
процесів в економіці [5; 6; 7].

На наш погляд, причина тут плу-
тається зі слідством. Не зрушення 
є відображенням циклу, а навпаки, 
економічний цикл складається з серії 
структурних зрушень різної спря-
мованості. Незворотною складовою 
структурних змін в довгостроково-
му плані є прогресивне економічне 
зростання, обумовлене загальним 
економічним законом зростаючих по-
треб. Що ж стосується положення про 
залежність структурних змін і циклів 
в економіці, то нам представляється 
наступне: подібно до того, як еконо-
мічний цикл складається з декількох 
структурних змін, можлива ситуація, 
коли глобальна зміна складається з 
серії локальних циклів, що, у свою 
чергу, поділяються на ще менш ло-
кальні структурні зміни.

Поклавши в основу визнання еко-
номічних явищ якісні зміни взаємо-
зв’язків між елементами економічної 
системи («нижня» межа), можна ви-
значити «верхній» кордон існування 
зрушень в рамках певної економічної 
структури. Таким є існування самої 
економічної системи як певного ціло-
го, коли подальші зрушення в струк-
турі приводять до зміни інтегральних 
системних якостей, руйнування ці-
лісності і утворення на її основі нової 
системної одиниці.

Структурні зміни, безсумнівно, 
носять трансформуючий характер. 
Однак, говорячи про співвідношення 

понять структури і форми, необхід-
но відзначити, що вони близькі за 
значенням, але не тотожні. Поняття 
форми ширше. Форма є прояв змі-
сту взагалі, структура ж є одним з 
аспектів форми, що характеризує 
стан і взаємозв’язок елементів систе-
ми. Таким чином, структурні зміни 
в економіці проявляються у формі 
зміни положення елементів, частин, 
пропорцій і кількісних характеристик 
економічної системи.

Змістом же структурних змін є 
відповідність змін у структурі еконо-
мічних потреб змінам у структурі роз-
міщення виробничих ресурсів (фак-
торів виробництва), яке виражається 
в динаміці тих чи інших кількісних 
показників, що характеризують таке 
розміщення. Так, Л.С. Казинец від-
значає, що будь-які структурні зру-
шення можна виміряти, розглядаючи 
динаміку відповідного структурного 
елементу або показника в часі [8].

Зміст структурних змін в економіці 
виражається в їх функціях: 

• за допомогою структурних змін 
відбувається реалізація закону зро-
стаючих потреб, який на сучасному 
етапі розвитку доповнюється законом 
їх інтернаціоналізації;

• найважливішою функцією струк-
турних змін є розподіл і перерозподіл 
ресурсів (капіталу, робочої сили тощо) 
між різними сферами економіки;

• структурні зміни в економіці ви-
конують функцію узгодження струк-
тури споживання, що відображає 
зміни в системі зростаючих потреб, і 
виробництва, що виражає структуру 
розміщення і розподілу обмежених 
ресурсів (факторів виробництва) між 
різними сферами економіки;

• структурні зміни в економіці 
формують основні натурально-речові 
і вартісні пропорції відтворення;

• у вигляді структурних змін вті-
люється впровадження в економіку 
досягнень науково-технічного про-
гресу, здійснюється витіснення і за-
міщення старих технологій і галузей 
виробництва новими;

• структурні зміни в економі-
ці в силу своєї подвійної природи, 
наявності одночасно ознак процесу 
і результату, визначають напрями 
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економічного розвитку суспільства та 
шляхи вдосконалення всієї системи 
економічних відносин [9]. 

Будь-які структурні зрушення 
можна виміряти, розглядаючи ди-
наміку зміни питомої ваги і частки 
відповідного структурного елементу 
або показника в часі. У той же час, 
будь-яка зміни в економічній системі 
можна виміряти і описати за допомо-
гою структурних зрушень.

Використовувані в економічних 
дослідженнях показники, такі, як 
національний дохід, валовий націо-
нальний продукт, фонд накопичення 
і споживання, інвестиції та інші – є, 
по суті, структурними показниками, 
що характеризують економічну систе-
му, що відображають на макрорівні 
не лише вузькі технологічні аспекти 
відтворення, а й ефективність соці-
ально – економічного механізму, всієї 
системи виробничих відносин [10]. 

Сучасні структурні зрушення в еко-
номіці промислово розвинутих країн 
носять системний характер і є части-
ною глобального макрозрушення, що 
визначає перехід від індустріального 
до постіндустріального суспільства. 
Ці зрушення характеризуються від-
носним зменшенням частки традицій-
них галузей і укладів (в першу чергу 
сільського господарства, видобувних 
та обробних галузей промисловості), 
а також зростанням питомої ваги 
сфери послуг, високотехнологічних 
та наукоємних галузей, акумулюючих 
новітні досягнення науково-техніч-
ного прогресу. Вони носять інтерна-
ціональний характер, відображаючи 
загальносвітові тенденції розвитку 
продуктивних сил. В орбіту науко-
во-технічного прогресу поступово втя-
гуються все нові країни та регіони, що 
приводить до нових форм поділу праці 
в рамках світового господарства.

В умовах глобалізації процеси 
структурних змін в економіці про-
мислово розвинутих країн отримали 
суттєве прискорення. Якщо раніше 
перехід від доіндустріального до 
індустріального суспільства займав 
століття, то пережите макрозрушення 
до постіндустріальної (інформацій-
ної) формації укладається в десятки 
років. Порівняльний аналіз змін 

економік різних країн світу показує, 
що при всій національній специфіці 
в довгостроковому плані ці зміни 
носять односпрямований характер. 
Адже всі країни, будь то високо- або 
слаборозвинені, йдуть по єдиному 
шляху суспільно-історичного прогре-
су, з певними вузловими пунктами 
науково-технологічних винаходів і 
відкриттів [9]. Таким чином глоба-
лізація світової економіки вимагає 
сполучення траєкторій розвитку 
різних цивілізацій, їх добровільного 
об’єднання, спільної еволюції. 

ВИСНОВКИ
Процеси структурних змін є своє-

рідним стрижнем, що пронизує всю 
суспільно-економічну систему знизу 
доверху, вони торкаються як продук-
тивних сил, так і виробничих відно-
сини. Іншими словами, структурні 
зміни є концентроване вираження ре-
зультатів взаємодії продуктивних сил 
і виробничих відносин, а також зміни 
останніх у результаті такої взаємодії, 
а саме, структурні зміни в економіці 
можна виділити з маси інших еконо-
мічних явищ і процесів тільки за на-
явності певної сукупності ознак, одні 
з яких представляють собою форму, 
інші – зміст, треті – основні власти-
вості економічного явища.
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