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Територіальний операційний менеджмент міграцій трудових ресурсів 

між містом і селом 
 

Співввідношення населення та трудових ресурсів міських і сільських поселень, а 

також потоків між ними є дуже важливими характеристиками територіальних систем 

розселення. Рівень урбанізації є одним з найголовніших чинників, які визначають 

соціально-економічне "обличчя" кожного регіону,  а міграційні пото ки між місто м і 

селом є як чинником урбанізації так і індикатором їх соціально-економічного стану. 

Останніми роками, на фоні загального скорочення чисельності населення, знову 

спостерігається тенденція до зростання частки міського населення. При цьому, 

переважаючими темпами наростає різниця між часткою міського і сільського населення. 

Така особливість їх динаміки викликана зокрема тим, що міста в основному вже 

пройшли фазу найбільшої економічної кризи і в них, хоча й повільними темпами, але 

відбувається економічне зростання, збільшується кількість робочих місць. У той же час 

в селах економічна криза ще не подолана і триває розпад сільськогосподарського 

виробництва. Зменшується кількість організованих робочих місць, триває фізичне і 

моральне старіння та зношеність основних виробничих фондів. 

Названі проблеми й тенденції мають територіальні особливості і є предметом 

вивчення соціально-економічної географії. 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, 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 шанс збагатитися як 

методологічно так і методично. Ще одним важливим аспектом розвитку теорії 

операційного менеджменту є перехід від вивчення географічно точкових об’єктів 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. 

Визначимо 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. 

У демогеографічній систему регіону яка складається з m  територіальних 

елементів, а населення якої поділяється на n  соціальних груп територіально-

соціальний склад населення геосистеми описується матрицею територіально-

соціального складу населення: 
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де ijp  кількість осіб j -ї соціальної групи на i -му територіальному елементі 

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

Такий підхід дає змогу записати закон об’єднаного руху населення територіальної 

системи у вигляді: соцмехпр FFF
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населення j -ї соціальної групи на i -му територіальному елементі внаслідок 

відповідно природного, механічного і соціального руху. При вивченні потоків 

населення між містом і селом розглядаємо лише механічний рух і абстрагуємось від 

природного та соціального руху. Закон механічного руху має вигляд: 

∑
=

=
m

k
kj

мех
ikj

ij pr
dt

dp

1
,  mi ,,1= ; nj ,,1= . Тут ∑

=

=
мехK

мех
kjk

мех
i

мех
ikj gdr

1ξ
ξξξ µ , де мех

id ξ , 

мех
kgξ  елементи матриць дивергенції та градієнта відповідно, які описують територіальну 

структуру системи розселення, а jkξµ  - моментне значення коефіцієнта механічного 

руху населення. Для управління механічним рухом населення використовуємо 

залежність jkξµ  від  kuuu ,,, 21   - керуючих параметрів, на які можна прямо чи 

опосередковано впливати різними суспільними чинниками. 


