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Методологія наукового аналізу розміщення та 
територіальної організації народного господарства 
України 
 
Розміщення галузевих комплексів, соціальної інфраструктури, а також 

господарства економічних районів характеризує систему територіальної 
організації народного господарства. Розміщення продуктивних сил є 
об’єктом територіального планування, яке передбачає розробку схем 
розвитку та розміщення галузей господарства, продуктивних сил областей та 
економічних районів. На основі галузевих і територіальних схем складають 
генеральну схему розміщення продуктивних сил країни. 

У наукових дослідженнях територіальної організації народного 
господарства застосовується широкий спектр методів, серед яких провідним 
є системний аналіз. За його допомогою можна порівнювати різні варіанти 
вирішення проблем з удосконаленням розміщення виробництва і вибирати 
для практичного використання найкращі, спираючись на інтереси регіонів і 
держави в цілому. Системний аналіз робить можливим раціональне 
використання різної інформації, дає можливість чітко визначити кожну 
проблему, виявити ціль і обрати найбільш ефективні методи її вирішення. 
Наукова розробка економіко-математичних методів не тільки розширила 
застосування системного аналізу розміщення продуктивних сил, але й надала 
цілеспрямований та варіантний характер економічним розрахункам. У 
проектних розробках при обгрунтуванні розміщення продуктивних сил 
найбільш поширеними є економічні методи. Нескладні балансові розрахунки 
виробництва і споживання продукції в районах належать до наближених 
методів, які ще називають традиційними. Складні балансові розрахунки на 
ЕОМ належать до точних або нових методів. Найбільш поширеним в 
плануванні територіального господарства є балансовий метод. В 
передпланових дослідженнях широко застосовується система матеріальних, 
фінансових та інших балансів. Розробляються баланси трудових ресурсів, 
грошових доходів і витрат населення, які погоджуються з товарними 



13 Розділ 3. Екологія 

фондами, територіальні баланси потужностей будівельних організацій, 
баланси місцевих будівельних матеріалів, виробів металообробної 
промисловості міжгалузевого використання та ін. Існують баланси галузеві та 
планові. Науково-дослідницькі заклади постійно проводять спеціальні 
дослідження з удосконалення регіональної системи балансів. Особливе 
значення мають розробки звітних міжгалузевих балансів виробництва, 
розподілу і споживання продукції в областях та економічних районах. 

Техніко-економічні розрахунки в основному застосовуються на 
проектній стадії обгрунтування розміщення виробництв і територіального 
розвитку виробництва. Порівняльну ефективність різних варіантів районного 
розміщення виробництв і комплексів визначають на підставі розрахунку 
поточних затрат (собівартість) і порівнянні одноразових (капітальних) затрат. 
При виборі місць розміщення враховують показники матеріало-, енерго-, 
фондо- та працемісткості продукції. Особливу роль відіграють показники 
водомісткості і транспортабельності продукції. Техніко-економічні 
показники аналізів територіальної організації народного господарства 
розраховують визначенням розмірів відповідних витрат на виробництво 
одиниці продукції. Витрати окремих ресурсів і випуск нової продукції 
доцільно визначати у вартісному чи у натуральному виразі. При визначенні 
ефективності функціонування господарювання підприємства 
використовують систему вартісних показників: валову і товарну продукцію, 
чисельність робітників, продуктивність праці, вартість основних виробничих 
фондів, матеріальні витрати і капітальні вкладення. Аналіз територіальної 
організації господарств передбачає використання економіко-статистичних 
методів. Серед них найбільш поширеними є обчислення індексів і середніх 
величин, кореляційний аналіз, групування та графоаналітичний метод. 

До традиційних методів аналізу розміщення продуктивних сил належать 
порівняльний спосіб вивчення економічних і економіко-географічних явищ, 
їх конкретизація і генералізація. Запозиченим з економічної географії, який 
широко застосовується в прикладних розробках, є картографічний метод. 
Економічне картування є наочним й конкретним інструментом при 
дослідженні території, аналізі особливостей розміщення і взаємозв’язку 
предметів і явищ. Особливе значення має вимірювання економічних 
відстаней (за ізолініями тарифів на перевезення людей і вантажів), щільності 
населення. Певний інтерес мають карти статистичних площ (щільності 

Розділ 1. Політична діяльність української молоді в культурно-історичному аспекті 
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основних фондів у розрахунку на 1 га площ і на 1000 чол.), які дають 
можливість встановити взаємозв’язки економічних явищ з місцевими 
умовами. 

Сьогодні широко використовується економіко-математичне 
моделювання територіальних пропорцій розвитку господарства, формування 
господарства регіонів країни. Проблему створення економіко-математичних 
моделей територіальних пропорцій вперше обгрунтував академік 
В.С.Немчинов. Основною з системи моделей розміщення галузей 
господарства вважають модель розміщення агропромислового виробництва, 
яка має дві характерні риси:  

• умови розвитку та розміщення кожного виробництва в окремому 
районі є функцією, яка характеризує зміни витрат в галузі в цілому в 
залежності від обсягів виробництва її продукції в цьому районі; 

• економічні показники виробництва продукції в окремих районах та 
перевезення її являють собою коефіцієнти цільової функції.  

Основною метою досліджень за допомогою цієї моделі є визначення 
основних територіальних пропорцій розміщення галузей промисловості. 
Модель дає можливість зробити варіантні розрахунки для визначення впливу 
найбільш важливих факторів розміщення виробництва. Так, змінюючи 
обчислення на гранично можливі розміри використання трудових, водних та 
інших ресурсів в окремих районах, можна досліджувати вплив на 
формування територіальних пропорцій розміщення виробництва таких 
важливих факторів, як співвідношения чисельності зайнятих в народному 
господарстві в різних районах країни. 

Завершальним етапом дослідження та прогнозування територіальної 
організації господарства є визначення можливого економічного ефекту від 
нового розміщення продуктивних сил. Існує ряд способів оцінки ефекту від 
економії витрат при раціоналізації розміщення продуктивних сил. Найбільш 
поширені – це додавання ефекту, який обчислюється для окремих галузей та 
елементів. Спочатку визначають економію від розміщення кожної галузі 
виробництва, на основі порівняння валових витрат на виробництво та 
транспортування продукції для споживача при різних варіантах розміщення. 
Але при цьому не враховується економія від впровадження елементів 
технічного прогресу, концентрації і спеціалізації виробництва, не пов’язаних 
з розміщенням. Слід уникати подвійного обчислення. В той же час необхідно 
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враховувати міжгалузевий ефект від комплексного розвитку в кожному 
районі різних галузей, а також ефект від групового розміщення підприємств в 
безпосередній близькості одне від іншого на компактній території в рамках 
агрокліматичного району чи зони.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1. Політична діяльність української молоді в культурно-історичному аспекті 


