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В сучасних умовах з’являються та набувають інтенсивного розвитку 

нові методологічні й методичні підходи до вивчення, аналізу, 

проектування та оптимізації різноманітних суспільних систем. Одним із 

них є теорія операційного менеджменту [6], яка потужно зарекомендувала 

себе в економічній теорії та практиці серед інших напрямків менеджменту. 

При цьому, одним із головних понять теорії операційного менеджменту є 

поняття операційної системи. Щоправда доводиться визнати, що 

операційний менеджмент застосовується поки-що лише до виробничих 

систем (включаючи сферу послуг). На нашу думку таке обмеження є 

історично тимчасовим. Не існує жодних методологічних перепон (але 

існує практична потреба) щоб поширити здобутки теорії операційного 

менеджменту на інші сфери людської діяльності. При цьому сам 

операційний менеджмент має прекрасний шанс збагатитися як 

методологічно так і методично. Ще одним важливим аспектом розвитку 

теорії операційного менеджменту є перехід від вивчення географічно 

точкових об’єктів (наприклад підприємств) до вивчення територіально-

розподілених об’єктів: суспільних комплексів чи їх компонент для регіонів 

різного таксономічного рівня, спеціально виділених районів, ареалів, і т.д, 

які є безпосереднім об’єктом вивчення суспільної географії. 

У цій роботі не торкаємося територіальних аспектів операційного 

менеджменту для виробничих систем, а зосереджуємося на проблемі 

менеджменту демографічної ситуації в регіоні. 

Дефініюємо територіальний операційний менеджмент (ТОМ), як 

діяльність з управління просторово розподіленим суспільним об’єктом при 



виконані певної системної функції. Стосовно демографічної ситуації ТОМ 

означає управління трьома видами руху населення: природним, 

механічним і соціальним [4]. 

У демогеографічній систему регіону яка складається з m  

територіальних елементів, а населення якої поділяється на n  соціальних 

груп (рис. 1) територіально-соціальний склад населення геосистеми 

описується матрицею: 
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де ijp  кількість осіб j -ї соціальної групи на i -му територіальному елементі 

mi ,,1= ; nj ,,1= . 

Таку матрицю називаємо матрицею територіально-соціального 

складу. Сума елементів кожного її рядка є чисельністю населення 

відповідного територіального елемента, а сума елементів кожного стовпця 

є  чисельністю відповідної соціальної групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Територіально-соціальна характеристика демогеографічної системи 
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Транспонована матриця TP  є матрицею соціально-територіального 

складу населення. 

Це дає змогу записати закон об’єднаного руху населення 

територіальної системи у вигляді: 

соцмехпр FFF
dt
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++= . 
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швидкості росту населення j -ї соціальної групи на i -му територіальному 

елементі внаслідок відповідно природного, механічного і соціального руху, 

mi ,,1= ; nj ,,1= .  

Розглянемо ТОМ на прикладі управління природним рухом населення. 

В цьому випадку обмежуємося рівністю ),,,( 21 k
пр uuuF

dt
dP

= , де kuuu ,,, 21   - 

керуючі параметри, на які можна прямо чи опосередковано впливати 

різними суспільними чинниками. Ними можуть бути [1,5] рівень 

урбанізації, забезпеченість житлом, середня заробітна плата, розвиток 

сфери послуг, частка осіб, які перебувають у шлюбі, середня кількість 

дітей у матерів, середній розмір сім’ї, хворобливість за окремими групами 

хворіб (як в аспекті дітонародження, так і в аспекті смертності) та інші. 

Позначимо через ijν , де 
ij

пр
ij

ij p
f

=ν , моментне значення коефіцієнта 

природного руху населення в j -й соціальній групі на i -му 

територіальному елементі mi ,,1= ; nj ,,1=  [2]. Величини ijν  утворюють 

матрицю Ν . Тоді Ν= PF пр , де   - операція поелементного добутку 

матриць. У частковому випадку, коли демографічна геосистема є 

просторово однорідною відносно природного руху, величина ν  залежить 

лише від соціальної групи і не залежить від номера територіального 

елемента. В цій ситуації можна записати просто прпр PF Λ= , де прΛ  - 

діагональна матриця розміром nn×  з елементами nνν ,,1   на головній 



діагоналі. Народжуваність і смертність є рушійною силою зміни загальної 

кількості населення. Рушійні сили демографічних процесів у просторовому 

аспекті є одним з основних понять демогеографії. Їх потрібно оцінювати з 

точки зору того ефекту який вона викликає в суспільстві. Більшому ефекту 

(результату) відповідає більша рушійна сила. 

Отже, закон природного руху населення має вигляд: 

ijij
ij p

dt
dp

ν=    mi ,,1= ; nj ,,1= ; 

а в однорідному демографічному середовищі (у матричному запису): 

прP
dt
dP

Λ= . 

Отримані співвідношення є системою лінійних диференціальних 

рівнянь і можуть бути розв’язані за допомогою відомих методів. Для 

однозначного розв’язання цю систему потрібно доповнити початковими 

умовами, наприклад 0)0( ijij pp =  mi ,,1= ; nj ,,1= . В однорідному 

демографічному середовищі нескладно записати розвязок наведеної вище 

системи диференціальних рівнянь, і цей розвязок має вигляд: 

t
ijij

jeptp ν⋅= 0)( , mi ,,1= ; nj ,,1= . 

Якщо здійснюється менеджмент територіальної демеграфічної 

системи в аспекті управління природним рухом населення, то це означає, 

що величини ijν  є функціями відповідних керуючих параметрів 

),,,( 21 kijij uuu νν = , тобто рівняння функціонування такої системи 

виглядають так: 

ijkij
ij puuu

dt
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0)0( ijij pp = , mi ,,1= ; nj ,,1= . 

На звершення розглянемо питання, пов’язані з вимірюванням 

потенціалу населення. Загалом потенціал будь-якого ресурсу – це його 



здатність виконати певну функцію. У досліджуваному контексті потенціал 

є функціональним атрибутом людини і він залежить від її соціального 

стану. Позначимо через je  потенціал одної особи в j -й соціальній групі 

nj ,,1=  [3]. Ці величини утворюють вектор e . Обчислимо потенціал 

населення на i -му територіальному елементі: 

∑
=

=
n

j
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1
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Сукупність значень iU  позначимо вектором U . Легко бачити, що у 

матричному запису ePU = .  

Висновок. Сучасна теорія операційного менеджменту може бути 

застосована до різноманітних задач суспільної географії, зокрема в 

організації управління природним рухом населення з метою його 

стабілізації та виведення на суспільно-необхідні значення. 

 

Література. 1. Грицевич В.С. Аналiз середовища життєдiяльностi 

та вiдтворення трудових ресурсiв Львiвської областi. Математико-

географiчнi аспекти // Вiсник Львiв. ун-ту. Серiя геогр. 2000. Вип. 26. -

С.201-204.  2. Грицевич В.С. Математико-географічні підходи у 

краєзнавчих дослідженнях руху населення регіональної системи розселення 

// Історія української географії. Спеціальний випуск: Краєзнавство. 

Вип. 4. -Тернопіль, 2001. –С.105-106.  3. Грицевич В.С. Географія людини 

(наногеографія) як новий погляд на суспільну географію в 

постіндустріальну епоху // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

„Регіон-2006: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: Вид. центр 

ХНУ, 2006. -С.68-71.  4. Прибиткова І.М. Основи демографії. –К.:АртЕК, 

1998.  5. Стеценко С.Г. Демографічна статистика. К.: Вища школа, 2005.  

6. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту: теоретичний аспект і 

практичні завдання: Підручник. –К.:ВД „Професіонал”, 2006. 


