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EVALUATION OF INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL PRODUCTS
OF ENTERPRISES OF ZAPOROZHІА REGION

Розглянуто застосування  методів статистики у теорії й практиці управління підприємствами Запорізької обN
ласті.

Визначено, що промисловість та сільське господарство — це одні з найбільших сфер суспільного виробництва
області, які визначають рівень соціальноNекономічного розвитку, спеціалізацію економіки і масштаби участі в териN
торіальному поділі праці.

Структура промисловості Запорізької області є висококонцентрованою — близько 40% у ній припадає на метаN
лургію та понад 21% на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Найбільшу питому вагу за
обсягами реалізованої продукції у переробній промисловості Запорізької області за результатами 2019 році мають
такі види економічної діяльності як металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин
і устатковання, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення.

Розрахунки лінійного коефіцієнта абсолютних структурних зрушень та квадратичного коефіцієнта абсолютних
структурних зрушень дають змогу оцінити інтенсивність структурних зрушень промислової продукції за видами діяльN
ності регіону. Проведене прогнозування обсягу реалізації промислової продукції дає можливість дослідити майбутні
оцінки економічних процесів.

У сільському господарстві Запорізької області формується основна частина продовольчих ресурсів та майже
три чверті роздрібного товарообігу, що має визначальний вплив на гарантування продовольчої безпеки як регіону,
так і держави загалом.

Запорізька область має достатній виробничий потенціал для забезпечення населення основними продуктами
харчування. Основна технічна культура Запорізької області — соняшник. Водночас розвивається і ринок нішевих
культур. Основними напрямами спеціалізації в галузі тваринництва є м'ясомолочне скотарство, свинарство та
виробництво яєць. У регіоні здійснюється робота з реалізації інвестиційних проєктів у галузі тваринництва, а саме:
по створенню сімейних молочних мініNферм, реконструкції тваринницьких приміщень у галузі свинарства. СтабіN
лізація та подальший розвиток галузі тваринництва є перспективою економічного розвитку регіону, яка дає можN
ливість створення нових робочих місць, покращення благополуччя та підняття життєвого рівня сільського насеN
лення області.

The application of statistics methods in the theory and practice of enterprise management in Zaporizhia region is
considered.

It is determined that industry and agriculture are one of the largest spheres of social production in the region, which
determine the level of socioNeconomic development, specialization of the economy and the scale of participation in the
territorial division of labor.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЗВ'ЯЗОК
З НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Впродовж останніх років Україна перебу&

ває в складній геополітичній та соціально&еко&
номічній ситуації.

На економіку Запорізької області має вплив
і розірвання економічних  зв'язків вітчизняних
підприємств як з партнерами на території країн
СНД, так і зокрема з  РФ, також і з підприєм&
ствами Донецької і Луганської областями. Все
це призвело до погіршення основних еконо&
мічних показників області.

Промисловість та сільське господарство —
це одні з найбільших сфер суспільного вироб&
ництва області, які визначають рівень соціаль&
но&економічного розвитку, спеціалізацію еко&
номіки і масштаби участі в територіальному
поділі праці. Аналіз статистичних даних, які
описують економічні процеси в регіоні, засто&
сування методів статистики дозволяють
здійснити оцінку розвитку Запорізької області.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням оцінки та використання прогноз&
них методів в системі управління досліджені
в роботах вітчизняних вчених&економістів:
Б. Грабовецького, А.Данильченка, Т.М. Кача&
ли, Л.О. Мармуль, Б. Панасюка, В. Царьова та

The structure of industry in Zaporizhia region is highly concentrated — about 40% of it is metallurgy and more than
21% for the supply of electricity, gas, steam and air conditioning.  According to the results of 2019, such types of economic
activity as metallurgical production, production of finished metal products, except for machinery and equipment,
production of food products, beverages and tobacco products, mechanical engineering, except for repair and installation,
have the largest share in terms of sales in the processing industry of Zaporizhia region.  machinery and equipment,
production of coke and refined petroleum products.

Calculations of the linear coefficient of absolute structural shifts and the quadratic coefficient of absolute structural
shifts make it possible to estimate the intensity of structural shifts of industrial products by types of activity in the
region.  The conducted forecasting of the volume of sales of industrial products makes it possible to investigate future
estimates of economic processes.

In agriculture of Zaporizhia region the main part of food resources and almost three quarters of retail trade is formed,
which has a decisive influence on ensuring food security of both the region and the state as a whole.

Zaporizhia region has sufficient production potential to provide the population with basic foodstuffs.  The main
technical crop of Zaporizhia region is sunflower.  At the same time, the market of niche crops is developing.  The main
areas of specialization in the field of animal husbandry are meat and dairy cattle breeding, pig breeding and egg production.
The region is working on the implementation of investment projects in the field of animal husbandry, namely, the creation
of family dairy miniNfarms, the reconstruction of livestock facilities in the field of pig farming. Stabilization and further
development of the livestock industry is a prospect for economic development of the region, which provides an opportunity
to create new jobs, improve the wellNbeing and raise the living standards of the rural population of the region.

Ключові слова: структура, структурні зрушення, трендовий аналіз, промисловість,
сільськогосподарська продукція.

Key words: structure, structural changes, trend analysis, industry, agricultural products.

ін. Необхідність подальшого вивчення з метою
дослідження проблематики в регіональному
розрізі є очевидною.

МЕТА СТАТТІ
На основі статистичних даних дослідити

структуру промислової та сільськогосподарсь&
кої продукції Запорізької області, визначити
закономірність розвитку регіону, здійснити
прогнозну оцінку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Запорізька область — один з найпотужні&

ших промислових регіонів України. В структурі
випуску за видами економічної діяльності до&
мінуючу частку мають промисловість (65%),
сільське, лісове та рибне господарство (7,6%),
оптова та роздрібна торгівля, ремонт авторт&
ранспортних засобів та мотоциклів (6,6%), дер&
жавне управління й оборона; обов'язкове со&
ціальне страхування (3,1%), операції з нерухо&
мим майном (2,8%) [1, с. 160].

Промисловість є найбільш важливим для
економіки Запорізької області видом еконо&
мічної діяльності. За обсягом реалізованої про&
мислової продукції регіон стабільно посідає
третє місце в Україні після Дніпропетровської
та Донецької областей.

Порівнюючи структуру промисловості ви&
сокоіндустріальних регіонів України, слід на&
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голосити на суттєво кращій
позиції Запорізької області.
На тлі сучасної "неоіндуст&
ріалізації" в Україні, яка
відбувається через наро&
щення обсягів та частки до&
бувної промисловості та
зменшення частки перероб&
ної в регіонах України (що
посилює сировинну орієнта&
цію вітчизняної промисло&
вості, а відтак, стає додатко&
вим бар'єром на шляху до
підвищення рівня її конку&
рентоспроможності на сві&
тових ринках) у Запорізькій
області відбуваються зво&
ротні процеси, тобто має
місце нарощення потенціалу
саме переробної промисло&
вості за рахунок зменшення
внеску інших видів промис&
ловості. Структура промисловості Запорізької
області є висококонцентрованою — близько
40% у ній припадає на металургію та понад 21%
на постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря [2].

Найбільшу питому вагу за обсягами реалізо&
ваної продукції у переробній промисловості За&
порізької області за результатами 2019 р. мають
такі види економічної діяльності як металургій&
не виробництво, виробництво готових метале&
вих виробів, крім машин і устатковання (35,2%
загального обсягу реалізованої промислової
продукції області), виробництво харчових про&
дуктів, напоїв та тютюнових виробів (11,9%),
машинобудування, крім ремонту і монтажу ма&
шин і устатковання (11,4%), виробництво коксу
та продуктів нафтоперероблення (4,7%) [3].

Проведемо аналіз структури та структур&
них зрушень обсягу реалізованої промислової
продукції підприємств Запорізької області.

Структурні зрушення виявляються зміною
часток розподілу і вимірюються процентними
пунктами [4]:

 
01 jjd dd −=Δ (1),

де 1jd  та 0jd  — частки відповідно поточного
та базисного періодів.

Для оцінки інтенсивності структурних зру&
шень загалом по сукупності, яка поділяється на
m складових, найчастіше використовують се&
реднє лінійне відхилення часток:

m

dd
I jj
СЗ

01 −Σ
= (2),

та розрахунок квадратичного коефіцієнту
абсолютних структурних зрушень:

 

n
dd ss

a

2
01 )( −∑

=σ (3).

Провідну роль  в формуванні випуску про&
мислової продукції в Запорізькій області
відіграє переробна промисловість, на цей по&
казник припадає — 71,6%. На другому місці
стоїть постачання електроенергії, газу пари та
кондиційованого повітря —  24,2%, на добувну
припадає — 3,5%, на водопостачання; каналі&
зація, поводження з відходами — 0,7%.

Розрахунок індексу структурних зрушень
обсягу реалізованої промислової продукції
підприємств Запорізької області наведено у
таблиці 1.

Розрахуємо лінійний коефіцієнт абсолют&
них структурних зрушень, використовуючи
формулу (2):

75,0
4
0,3

==СЗI  в.п.

Розрахунок квадратичного коефіцієнту аб&
солютних структурних зрушень (формула 3):

94,0
4
5,3

==aσ  в.п.

Лінійний коефіцієнт абсолютних структур&
них зрушень становить 0,75 в.п., тобто струк&
тура реалізованої промислової продукції
підприємств Запорізької області у 2019 р.
відрізняється від структури 2015 р. у середньо&
му на 0,75 в.п. або на 0,94 в.п.

Тобто, можна зробити висновок про зміни
у структурному відношенні за досліджуваний

Таблиця 1. Розрахунок індексу структурних зрушень обсягу
реалізованої промислової продукції

підприємств Запорізької області

Джерело: розраховано за даними [1, с. 186; 3, с. 160].

Млн грн У % до підсумку 
Обсяг реалізованої 

промислової 
продукції, млн грн 2015 р. 2019 р. 

2015 р. 

0jd  
2019 р. 

1jd  

Відхилення 
часток 

01 jj dd −  
(dj1 – dj0)2 

Добувна 
промисловість  
і розроблення 
кар’єрів  2745,2 7084,8 2,0 3,5 1,5 2,25 
Переробна 
промисловість 98195,0 144870,9 72,6 71,6 1,0 1,0 
Постачання 
електроенергії, 
газу пари та 
кондиційованого 
повітря 33361,4 48937,3 24,7 24,2 0,5 0,25 
Водопостачання; 
каналізація, 
поводження з 
відходами 1012,4 1473,2 0,7 0,7 - - 
Промисловість 135314,0 202366,2 100,0 100,0 3,0 3,5 
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період, а саме частка структурних
компонентів за видами у загально&
му обсязі реалізованої промисло&
вої продукції підприємств області,
протягом 2015—2019 роки  років
має незначні зміни.

Найбільш ефективним спосо&
бом виявлення основної тенденції
є аналітичне вирівнювання. Водно&
час рівні ряду динаміки розгляда&
ються як функція часу )(ˆ tfyt = , а
задача вирівнювання зводиться до
знаходження того виду функції, координати
точок якої були б найбільш близькі до значень
фактичного динамічного ряду. При застосу&
ванні аналітичного вирівнювання обсягу реал&
ізованої промислової продукції підприємств
Запорізької області використовується лінійна
функція. Знайдемо параметри  a та b за допо&
могою складання і розв'язання такої системи
нормальних рівнянь [5]:

(4),

де n — кількість рівнів ряду динаміки.
Розв'язання цієї системи спрощується,

якщо відлік значень t перенести у середину ряду
динаміки. У цьому випадку =0. Система рів&
нянь спрощується і параметри а та b обчислю&
ються за формулами:

a= 
n
y∑ (5),

b= ∑
∑

t
yt

2 (6),

Вихідні дані для розрахунку та самі розра&
хунки представлені в таблиці  2.

Підставивши значення в формули (5, 6) зна&
ходимо параметри:

a = 
 

9,180736
5

903684,7
=  млн грн;

b = 
 

21040,0
10

210399,8
=  млн грн.

Підставивши результати розрахунків в рів&
няння тренду, отримаємо нове рівняння:

Уt = 180736,9+21040,0*t.
Підставивши значення t в рівняння тренду

розрахуємо теоретичні рівні лінійного тренду.
У нашому випадку ∑уt=∑Уt ,  що говорить

про правильність розрахунків.
Проведемо екстраполяцію, тобто при  t = 3

зайдемо прогнозний рівень обсягу реалізова&
ної промислової продукції підприємств Запо&
різької області 2020 року:

У2020 =  180736,9+21040,0 x 3 = 243856,9 млн грн.

Для оцінки адекватності трендового рівнян&
ня використовують:

стандартну похибку 

 
)(

1

2

mn

Yy
S

n

tt

e −

−
=

∑
 (7);

коефіцієнт детермінації 
 

)(
)(

12

∑
∑

−

−
−=

yy
Yy

R
t

tt  (8),

де n — довжина ряду,
m — кількість параметрів функції (для

лінійної функції m = 2).
Необхідні дані для розрахунку цих харак&

теристик наведено в таблиці 2.
За даними таблиці, стандартна похибка:

6,19525
25

,81143747472
=

−
=eS млн грн.

Про адекватність лінійного тренду характе&
ру динаміки обсягу реалізованої промислової
продукції підприємств Запорізької області
свідчить достатньо високе значення коефіціє&
нта детермінації:

%9,75,795,0
,85570555056
,8114374747212 =−=R .

Екстраполяція тренду. Методом екстрапо&
ляції визначається точковий прогноз показни&
ка; довірчі його межі залежать від похибки про&
гнозу pS  та імовірності висновку t, тобто

Yt+V ± tsp. Похибка прогнозу sp є функцією
стандартної похибки se, довжини динамічного
ряду (передісторії) і періоду упередження. В
такому прикладі:
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Звідси довірчий інтервал для прогнозного
рівня обсягу реалізованої промислової про&
дукції підприємств з імовірністю 0,95 (t = 2,02)
буде в межах 243856,9± 2,02*28295,3.

Отже, обсяг реалізованої промислової
продукції підприємств Запорізької області у

Розрахункові показники 
Рік 

Обсяг 
реалізованої 
промислової 
продукці,  
млн грн, уt 

t 

t 2 уt t Уt (уt -  Уt)2 (уt -  y )2 

2015 130758,4 - 2 4 -261516,8 138656,9 62386302,3 2497850462,3 
2016 152940,3 - 1 1 -152940,3 159696,9 45651643,6 772650971,6 
2017 197495,3 0 0 0 180736,9 280843970,6 280843970,6 
2018 220124,5 +1 1 220124,5 201776,9 336634425,8 1551383033,8 
2019 202366,2 +2 4 404732,4 222816,9 418231130,5 467826618,5 
Разом =Σy  

=903684,7 
0 10 210399,8 903684,7 1143747472,8 5570555056,8 

Таблиця 2. Розрахунок теоретичних рівнів лінійного тренду
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2020 році буде знаходитись в інтервалі від
186700,4 до  301013,4 млн грн.

У сільському господарстві Запорізької об&
ласті формується основна частина продоволь&
чих ресурсів та майже три чверті роздрібного
товарообігу, що має визначальний вплив на га&
рантування продовольчої безпеки як регіону,
так і держави загалом [2].

У структурі продукції сільського господар&
ства за категоріями виробників за 2019 рік рос&
линництво становить — 87,5 %, тваринництво
— 12,5 %  [3, с.193].

Запорізька область має достатній виробни&
чий потенціал для забезпечення населення
основними продуктами харчування. У регіоні
є багатогалузева харчова та переробна про&
мисловість, яка здатна переробляти сільсько&
господарську продукцію, вироблену в області,
забезпечувати населення регіону харчовими
продуктами, а також здійснювати поставки їх

за межі області та України. На сьогодні внут&
рішня потреба населення області повністю за&
безпечується за рахунок власного виробниц&
тва зерна, олії, яєць, овочів та баштанних куль&
тур [2].

Основна технічна культура Запорізької об&
ласті — соняшник, збір якої у 2019 році ста&
новив 1020,6 тис. тонн (на 41,6% більше ніж у
2018 році) [3, с. 200].  До 80 % валового вироб&
ництва соняшнику переробляється на олієжи&
рових комбінатах Запорізької та сусідніх об&
ластей. В останні роки в області активно роз&
вивається виробництво інших олійних куль&
тур — сої, ріпаку, гірчиці та льону

Водночас розвивається і ринок нішевих
культур. Нут, сочевиця, коріандр, квасоля, во&
лоський горіх, фундук, гарбуз, шафран, лікар&
ські трави (душиця лікарська, м'ята лимонна,
тимін, шалфей лікарський, лаванда та інші) —
все це перспективні напрямки [2].

Рис. 1. Динаміка індексу обсягів сільськогосподарського виробництва
у 2015—2019 роках, %

Джерело: побудовано самостійно за даними [3, с. 193].

Джерело: побудовано за даними [3, с. 201].

Рис. 2. Валовий збір зернових і зернобобових культур
та соняшнику, тис. т, 2015—2019 рр.
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Основними напрямами спеціалізації в галузі
тваринництва є м'ясомолочне скотарство, сви&
нарство та виробництво яєць. У продовж ос&
танніх років в регіоні має місце скорочення по&
голів'я великої рогатої худоби, що зумовлено
низькими закупівельними цінами на молоко та
м'ясо яловичини, низькою рентабельністю ве&
дення галуззю молочного скотарства, бо при&
бутки від реалізації продукції не покривають
затрат на її виробництво і, як наслідок неба&
жанням сільгосптоваровиробників займатися
виробництвом молока.

У регіоні здійснюється робота з реалізації
інвестиційних проектів у галузі тваринництва,
а саме: по створенню сімейних молочних міні&
ферм, реконструкції тваринницьких приміщень
у галузі свинарства.

Стабілізація та подальший розвиток галузі
тваринництва є перспективою економічного
розвитку регіону, яка дає можливість створен&
ня нових робочих місць, покращення благопо&
луччя та підняття життєвого рівня сільського
населення області.

Проблемні аспекти:
— моноспеціалізація рослинництва об&

ласті на вирощуванні пшениці та соняшника —
екстенсивний шлях розвитку, який посилює
залежність регіону від кон'юнктури на світо&
вих ринках сільськогосподарської сировини
(зважаючи на безальтернативність експорт&
но&орієнтованої моделі зернового господар&
ства);

— зростання в 2,24 раза з 1995 р. посівних
площ соняшника, який є виснажливою культу&
рою, за рахунок зниження посівних площ інших
видів рослинництва (за винятком пшениці). Це
призвело до суттєвого перевищення норм час&
тки ріллі під посівами соняшника;

— сільськогосподарські угіддя області роз&
ташовані в зоні недостатнього та нестійкого
зволоження. Кожні 6—8 років з 10 оцінюються
як сухі та посушливі. За останні 10 років на 7%
розширилась площа сухої та дуже сухої зони,
що ускладнює умови розвитку сільського гос&
подарства в регіоні;

— скорочення поголів'я великої рогатої
худоби впродовж останніх років, що зумов&
лено низькими закупівельними цінами на мо&
локо та м'ясо яловичини, низькою рента&
бельністю ведення галуззю молочного ско&
тарства [2].

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження демонструє, що

використання методів статистики дає змогу
дослідити стан пріоритетних видів діяльності

економіки регіону, структуру та виявити тен&
денції розвитку. На цій основі здійснити про&
гнозну оцінку. Стратегічним завдання регіону
сьогодні є ефективне використання наявного
потенціалу для поліпшення соціально&еконо&
мічного його становища.
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