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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасному стані економіка великих промислових міст

постійно змінюється, тому з'явилася потреба у формуванні
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MODELING OF SOCIAL-ORIENTED STRUCTURAL REFORMS IN THE ECONOMY OF A LARGE
INDUSTRIAL CITY

Характеризуючи сучасний стан економіки України, слід зазначити, що серед багатьох чин-

ників формування негативних тенденцій її розвитку головну роль відіграють структурні зміни.

Вони з'являються в економіці великих міст внаслідок нерівномірного розподілу ресурсів і по-

літики пріоритетного розвитку промислового комплексу та галузей, які були з ним безпосе-

редньо пов'язані. Структурні зміни великих промислових міст характеризуються такими дис-

пропорціями: ресурсномістким та переважно витратним характером виробництва та втратою

прогресивної соціальної орієнтованості.

Недостатність дослідження сучасних структурних змін в великих промислових містах,

відсутність єдиного підходу до вивчення та розуміння сучасних тенденцій розвитку економіки

великих міст з урахуванням функціонального призначення основних підсистем міської еконо-

міки, характером економічних реформ, які обумовлюють низку проблем, серед яких: скоро-

чення обсягів промислового виробництва, збільшення темпів безробіття, зниження рівня жит-

тя населення, погіршення стану соціальної сфери, що спричинило об'єктивну необхідність

структурних перетворень усі ці факти породжують необхідність моделювання соціально орієн-

тованих структурних перетворень в економіці великого промислового міста.

Describing the current state of Ukraine's economy, it should be noted that among the many factors

contributing to negative trends in its development, the main role is played by structural changes.

They appear in the economy of major cities due to the uneven distribution of resources and policy

priority development of the industrial sector and industries that were directly related. Structural

changes of large industrial cities are characterized by such imbalances: intensive and mostly costly

nature of production and the progressive loss of social orientation. Failure studies modern structural

changes in major industrial cities, the lack of a unified approach to the study and understanding of

modern trends of development of the economy of major cities based on functional purpose of the

basic subsystems of the urban economy, economic reforms, which cause a number of problems,

among which: the decline in industrial production, the increase in unemployment, declining living

standards, the deterioration of the social sphere, which resulted in an objective necessity of structural

reforms all these facts give rise to the need for socially-oriented modeling structural transformations

in the economy of a large industrial city.

Ключові слова: структурні зміни, моделювання соціально орієнтованих структурних перетворень.
Key words: structural changes, modeling of social-oriented structural reforms.

збалансованої структури економіки використовуючи прийо-
ми моделювання соціально орієнтованих структурних пере-
творень в економіці міста.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичну основу виконаного дослідження склали по-
ложення класичної та сучасних теорій регіоналістики та
містознавства, праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених
і фахівців з питань розвитку економіки міст, як В. Н. Амітан,
С.В. Богачов, В.М. Василенко, В.М. Геєць, О.Г. Гранберг,
С.І. Гречана, Б.М. Гринчель, П.В. Ґудзь, Р.А. Джабраілов,
М.І. Долішній, А.П. Єгоршина, О.М. Єгоров, Б.С. Жихаре-
вич, О.А. Карлова, Н.Є. Костилев, С.Ф. Кучер, О.О. Лу-
к'янченко, Д.С. Львов, В.К. Мамутов, В.І. Рєсін, Ю.С. Поп-
ков, В.А. Устименко, В.В. Фінагін, К. Шуссманн та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є розробка прийомів моделю-

вання соціально орієнтованих структурних перетворень
шляхом адаптації балансового методу до потреб місько-
го господарства з побудовою балансу зайнятості як уза-
гальнюючого балансового співвідношення між чисельн-
істю населення та кількістю робочих місць і місць со-
ціального обслуговування, що сприяє формуванню зба-
лансованої структури економіки великого промислово-
го міста.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Місто можна розглядати як відкриту соціальну та еко-
номічну систему, де соціальна підсистема виробляє блага і
послуги соціального характеру, а економічна підсистема ви-
робляє матеріальні блага і послуги. Місто — це складна еко-
номічна система, що розвивається з урахуванням законо-
мірностей ефективного розміщення виробництва, ринкової
спеціалізації та комплексного розвитку, а також раціональ-
ного розподілу праці [1, с. 26—39; 2, с. 309 ]. Система міста
складається з таких підсистем, кожна з яких має свою мо-
дель (рис. 1):

— підсистема "Містоутворююча база";
— підсистема "Населення";
— підсистема "Житловий фонд";
— підсистема "Комунікаційна інфраструктура";
— підсистема "Обслуговування".
Розвиток міста опосередковано впливає на соціаль-

но-економічні фактори розвитку суспільства. Цей вплив
можна розглядати з точки зору критеріїв соціальної
 ),( qTf  та економічної ефективності  ),( ECf . Вважається,
що соціальна ефективність залежить від часу досяжності
 T  та нормативів забезпечення  q , а економічна ефек-
тивність — від витрат на будівництво  C та експлуатацій-
них витрат  E . Доход економіки міста складається з над-
ходжень від господарчої діяльності всіх економічних
агентів міста.

Містоутворююча база складається з суб'єктів господа-
рювання, які пов'язані між собою економічними і соціаль-
ними зв'язками та для ефективного функціонування розта-
шовані на визначеній території. Ці суб'єкти господарюван-
ня створюють робочі місця для населення, а також сплачу-
ють робітникам заробітну плату.

Модель підсистеми "Містоутворююча база" об'єднує
групи-галузі, що містять однорідні об'єкти. Кожна галузь  A
може бути представлена сукупністю виробничих одиниць,
які виробляють одиницю продукту типу  k , ( Ak ,...,1= ). Ви-
робнича одиниця характеризується рівнем технології, який
визначає кількість робітників  kλ , що потрібні для виготов-
лення одиниці продукції.

Позначимо кращу технологію (з  найменшою
кількістю працівників) через  0

kλ , а гіршу (з найбільшою
кількістю працівників) через  1

kλ . Розподіл часток вироб-
ничих одиниць за технологіями визначимо функцією тех-
нологічної структури  ),,( txk λϕ . Ця функція може бути
різною для різних галузей. Крім того, треба мати на
увазі, що об'єкти однієї галузі, належні до однієї підси-
стеми, які розташовані по території міста та їх техно-
логічні структури також можуть відрізнятися. Тому од-
ним із аргументів функції технологічної структури є про-
сторова зміна  x . За рівнем технології функція визначе-
на на інтервалі  10

kkk λλλ ≤≤   і нормована:
 

λλϕ
λ

λ

dtx
k

k

∫
1

0

),,( (1),

 Кожна галузь даної підсистеми має визначені вироб-
ничі потужності  ),( txM k

, які дорівнюють загальній кількості
виробничих одиниць за всіма технологіями. Розподіл
кількості виробничих одиниць за технологіям можна визна-
чити таким чином:

 ),,(),(),,( txtxMtxg kkk λϕλ = (2),
Цей розподіл дозволяє визначити виробничу функцію

й основні характеристики галузі: випуск, кількість зайнятих
робітників і кількість безробітних.

В умовах ринкової економіки функціонувати можуть
тільки рентабельні виробництва. Якщо визначити рівень рен-
табельності як  *

kλ , то підприємства, в яких  *

kk λλ > , у ринко-
вих умовах функціонувати не можуть.

Рівень рентабельності можна визначити, використову-
ючи доход і структуру витрат виробничої одиниці. У найп-
ростішому випадку доход визначається ціною  ),( txpk  про-
дукту, що виготовляється виробничою одиницею. Витрати
поділяються на виробничі і невиробничі. Виробничі витрати
пов'язані з використанням частини свого продукту, а також
продуктів інших галузей. Це можна позначити через вагові
коефіцієнти  

ika , які визначають частки продуктів галузей
 Ai ,...,1= , що необхідні для виробництва продукту  k . Неви-
робничі витрати пов'язані із заробітною платою  ),( txsk .

Рис. 1. Об'єкти і мережі макроструктури моделі міста
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Таким чином, рівень рентабельності може бути визна-
чений з таких балансових умов:

 

∑
=

≥−−
A

i

kiikk txstxpatxp
1

0),(),(),( λ (3),

За цих умов рівень рентабельності дорівнює:
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де 
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За визначеним рівнем рентабельності побудуємо вироб-
ничу функцію, яка визначає залежність між випуском, не-
обхідними виробничими потужностями і трудовими ресур-
сами.

Випуск продукції визначається так:
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А необхідна кількість працівників:
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Необхідні трудові ресурси  ),( txR
E

k
 пов'язані з демогра-

фічним складом населення, який надає підсистема "насе-
лення".

Виробничі потужності, або капітал  ),( txM k  є динамічною
функцією, що об'єднує два процеси. З одного боку, це ви-
буття із швидкістю  

kβ  у наслідок старіння, а з іншого —
приріст за рахунок власних ресурсів  ),( txYkkγ  і зовнішніх
інвестицій  )(tu k . У лінійному наближенні динаміку капіталу
можна описати таким рівнянням:

 )()(),(),( tutYttxMtxM
k

kkkkk ++∆−= γβ (7).
Опис галузі через виробничу функцію є традиційним

підходом і тому існує багато різноманітних виробничих
функцій. Найбільш часто використовується виробнича фун-
кція Кобба-Дугласа, яка встановлює найпростіший зв'язок
між випуском продукції  ),( txYk  капіталом  ),( txM k  і робочою
силою  ),( txR E

k  [85, с. 97—110]:
 ii txMtxRtxY k

E

kk

βα
)],([)],([),( = (8),

де коефіцієнти  0>iα ,  0>iβ  і  1=+ ii βα .
У моделі закладено повну еластичність між працею і

капіталом, а технологічні особливості науково-технічного
прогресу не враховуються. Це ускладнює опис істотних для
ринкової економіки процесів інвестування й інноваційного
оновлення виробництва. Модель підсистеми "Населення"
відбиває соціально-демографічний склад населення та його
зміни під впливом визначених факторів. Ця підсистема зай-
має особливе місце в системі міста, тому що зміни соціаль-
но-демографічного складу населення не можуть відбувати-
ся під впливом управлінь. Зміни цього фактору відбувають-
ся як результат змін в інших підсистемах. Разом із тим зв'яз-
ки між моделями "Містоутворювальна база" і "Населення"
впливають на соціальні фактори розвитку міста. За наслідка-
ми змін параметрів у цих моделях відбуваються соціальні
зрушення у функціонуванні усього міста. Наприклад, змен-
шення обсягів виробництва суб'єктів господарювання при-
зводить до підвищення рівня безробіття, зниження рівня
заробітної плати і як наслідок — погіршення умов прожи-
вання у місті. Такі зміни збільшують соціальну напруженість
і призводять до занепаду міста. Навпаки, збільшення обсягів
виробництва сприяє збільшенню робочих місць, підвищен-
ню заробітної плати, накопиченню соціальних фондів, ство-
ренню умов для розвитку міста.

Стан підсистеми "Населення" характеризується демо-
графічними і соціальними показниками [3; 4]. До демог-
рафічних показників належать показники вікової, стате-
вої та сімейної структури стану населення, а до соціаль-

них — показники соціального статусу. Для побудови мо-
делі підсистеми міста все населення можна поділити на
групи за визначеними ознаками. Припустимо, що наявна
множина ознак  }1:{ nkkK <<=  і за кожною ознакою на-
селення можна розподілити на  

km  груп. Такими ознака-
ми можуть бути стать, вік, сімейний стан, професія, рівень
доходу та інші.

Позначимо кількість людей у групі  ki  у момент часу  t  че-
рез  )(ty k

ik . Тоді стан системи, що розглядається може бути

представлений вектором  )}(),...,(),...,(),...,({)( 1

11

1 1
tytytytytY n

m

n

m n
= .

Для спрощення перенумеруємо компоненти вектору стану:
 

∑
=

==
n

k

kq mqtytytY
1

1 )},(),...,({)( (9).

Зміни стану системи до моменту часу  ht +  визначають-
ся тому, що люди, по-перше, переходять з групи  i  в групу
 j , а по-друге, загальна кількість змінюється за рахунок
міграції населення до міста та з міста.

Переміщення між групами можна охарактеризувати
матрицею  G, елементи якої показують, яка частина людей
переміщується з групи  i  в групу  j , або яка ймовірність та-
кого переміщення. В обох випадках елементи матриці за-
довольняють умовам:

 

∑
=

≤≤=≤
q

j

ijij gqig
1

10,,...,1,1 (10).

Особливість між групових переміщень населення по-
лягає в тому, що їх кількість залежить від обсягу групи
 j  тобто  )( jijij ygg = . Ресурси, що споживаються населен-
ням, обмежені, тому при зростанні  iy  елементи  ijg  змен-
шуються. Якщо швидкість зменшення лінійно залежить
від значень функції  )( jij yg , то описати зміни швидкості
зменшення цієї функції можна диференційним рівнян-
ням:

 

ijjijij

j

jij
gyg

dy

ydg ~)(
)(

+−= γ  (11),

де  ijγ  — константи, що характеризують швидкість убу-
вання функції  ijg ;  ijg~  — константи, що характеризують гра-
ничні значення функції  ijg .

Розв'язок цього рівняння має вигляд:
 

))exp(1(

~

)exp()0()( jij

ij

ij

jijijjij y
g

ygyg γ
γ

γ −+−= (12).

Оскільки в матрицю  G входять елементи, що характе-
ризують переміщення по групам усіх ознак, то  ),...,( 1 qyyGG = .

Переміщення населення між групами за віком та стат-
тю має іншу природу, тому кількість населення за цими гру-
пами визначається народжуваністю, смертністю і часом.
Кількість населення кожної наступної вікової групи визна-
чається з використанням методу лагу. Для моделювання змін
кількості населення за віком у множині ознак  k  існує вікова
ознака  lk = . Для цієї ознаки існує  

1m  груп населення за віком.
Стан системи для цієї ознаки буде характеризуватися век-
тором:

 }),...,({)( 11

1 1mytytY = (13).
Оскільки переміщення відбуваються через природні

процеси народжуваності, старіння, смертності, то еле-
менти цієї матриці від стану підсистеми не залежать.
Процес народжуваності впливає лише на першу вікову
групу. Цей вплив пов'язаний із жіночою часткою насе-
лення, що знаходиться у фертильному віковому інтер-
валі.

У статистичних даних Держкомстату [5] все населення
розподілено на вікові групи по п'ять років, тобто 0—4, 5—
9, 10—14, 15—19, 20—24, 25—29, 30—34, 35—39, 40—44,
45—49, 50—54, 55—59, 60—64, 65—69, понад 70 років.
Це зумовлює встановлення лагу для прогнозування змін та-
кож тривалістю п'ять років.
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Відповідно до методу лагу кількість населення групи
залежить від кількості населення попередньої групи  1−i  та
обчислюється за формулою:

 
iii KNN ⋅= −1 (14),

де  iN  — кількість населення групи  i ;  1−iN  — кількість на-
селення групи  1−i ;  iK  — коефіцієнт смертності що визначе-
ний для групи  i .

Перша вікова група 0—4 формується на підставі стати-
стичної інформації про народжуваність у ці роки, або на
підставі прогнозу змін народжуваності. Остання група "по-
над 70 років" накопичує кількісний склад попередньої гру-
пи і обчислюється добуток цієї суми з коефіцієнтом смерт-
ності, що визначений для останньої групи.

Модель процесів міграції може бути побудована таким
чином. Хай населення, яке мігрує до моменту часу  t  до міста,
характеризується вектором  )}(),...,({)( 1 tLtLtL g= , а з міста —
 )}(),...,({)( 1 tRtRtR g= . З урахуванням цього стан підсистеми
"населення" в момент часу   буде визначатися вектором

 )()()()]([)( tRtLtYtYGhtY −+=+ (15).
Зіставлення наявного населення і потреб суб'єктів гос-

подарювання дозволяє визначати ступень зайнятості насе-
лення та рівень безробіття. Додаткові вимоги до вікового,
професійного та інших складів населення відповідно до виз-
начених груп дозволяє формувати нові елементи підсисте-
ми обслуговування.

Моделювання підсистеми "Житловий фонд" фор-
мується на підставі потреб, які є вихідним параметром
підсистеми "Населення". Модель житлового фонду пред-
ставлена спорудами, що мають відповідні місця для про-
живання. Групи населення з ознакою "сім'я" в моделі
закріплюються за місцями проживання. На підставі ана-
лізу цього закріплення визначається рівень забезпечен-
ня відповідно до норм. Відхилення у вигляді нестачі
місць проживання, або незабезпеченість нормами скла-
дають вектор потреб у новому будівництві, а вектор пе-
ревищення норм, з одного боку, коригує потребу в но-
вому будівництві (за рахунок можливої оренди), а з іншо-
го, є основою для можливого оподаткування надлишків
житлової площі. Житловий фонд характеризується ста-
ном, роком будівлі, використанням земельної площі
міста, що визначає рівень його старіння, необхідність
капітального ремонту, обслуговування, ефективності
використання земельної площі. Розміщення житлового
фонду по території міста та його концентрація по райо-
нах є вихідною інформацією для підсистеми "Комуніка-
ційна інфраструктура".

Підсистема "Комунікаційна інфраструктура" включає
транспортні мережі для переміщення населення від місця
проживання до місць праці, відпочинку, обслуговування, а
також комунікації для доставки води, струму, тепла, газу та
інших ресурсів. Для моделювання комунікаційної інфраст-
руктури найчастіше використовуються кількісні методи.
Постановка завдання передбачає таке. Територія міста
ділиться на  n  районів з визначеними обсягами виїзду  iP , та
в'їзду  jQ ,  ),...,1,( nji = .

Завдання моделювання полягає у відтворенні потоків
 

ijx   (наприклад, кількість мешканців за одиницю часу) між
кожною парою районів. Для розв'язання цієї задачі найчас-
тіше використовується гравітаційна модель:

 

2

ij

ji

ij
c

QP
kx = ,   nji ,...,1, = (16),

де  ijc  — узагальнена вартість переміщення між района-
ми  i  і  j  (аналог відстані), а  k  — деяка константа.

Гравітаційна модель має деякі недоліки. Так, потоки   ijx

повинні задовольняти деяким природним обмеженням:
 

j

j

iji

i

ij QxPx == ∑∑ , ,  nji ,...,1, = (17).

До того, якщо в ньютонівський механіці залежність
сили тяжіння залежить від відстані та визначається як  21 ijc ,
то для переміщення людей ця залежність має більш склад-
ний вигляд. Тому краще розглядати її у вигляді функції
 )( ijcf , що задається на підставі статистичного досліджен-
ня. На підставі цього модифікована гравітаційна модель
буде мати вигляд:

 )( ijjijiij cfQPBAx = (18).
де коефіцієнти  iA  і  jB  визначаються із системи обме-

жень.
Модель підсистеми "Обслуговування" включає об'єк-

ти, що необхідні для нормального існування населення:
культурні, побутові, оздоровчі, медичні, торгові. Підсис-
тему обслуговування можна розглядати як з боку забез-
печення потреб населення у будь-яких послугах, так і з
боку функціонування як підприємства, продукцією якого
є надання послуг. Властивості підприємств обслуговуван-
ня, що виробляють продукцію у вигляді послуг, врахову-
ються в підсистемі "Містоутворювальна база". А безпо-
середньо послуги населенню розглядаються як об'єкт
підсистеми "Обслуговування". Таки об'єкти можна под-
ілити на  q  класів, а в кожному класі виділити  nm  типів
обслуговування ( qn ,...,1= ). Оскільки об'єкти пов'язані з
обслуговуванням населення, то їх стан характеризується
кількістю місць за типами обслуговування. Для деяких
об'єктів додається час обслуговування і  пропускна
здібність об'єктів.

Позначимо кількість місць у момент часу  t  для класу  n
і типу  ni  обслуговування через  )(tQn

in
,  qn ,...,1= ,  nn mi ,...,1= .

Зміна стану підсистеми "Обслуговування" відбувається
за такими трьома факторами. Перший з них пов'язаний з
тим, що в середині даного класу  n  об'єкти одного типу пе-
реходять в інший.

Ці переходи в середині класу можна характеризувати
матрицею розміром  )( nn mm × :  ][ n

ij

n pP = ,  nmji ,...,1, = .
Елементи матриці показують, яка частина місць обслу-

говування типу  i  переходить в тип  j . Причиною таких пере-
ходів є потоки населення, які користуються місцями обслу-
говування даного класу і типу. Під їх впливом одні з об'єктів
повинні бути розширені, а інші, навпаки, зменшені. Тому
елементи матриці  nP  залежать від потоку населення  ][ n

i

n

n
sS = ,

 
nn mi ,...,1= , який поступає в місця обслуговування класу  n  і

типу  ni , а саме:
 )],...,([),...,(
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nmnm
sspssP = (19).

Два інших фактори пов'язані зі знищенням застарілих
об'єктів і будівництвом нових.

Знищення застарілих об'єктів класу  n  можна характе-
ризувати діагональною матрицею  nC , елементи якої визна-
чають частку застарілих об'єктів відповідних типів. Основ-
ним фактором у даному процесі є час, тому елементи  ijc

матриці  nC  також залежать від часу, тобто   ][)( n

ij

n ctC = .
Позначимо кількість нових місць обслуговування класу

 n  і типу  ni  через  n

in
N . Якщо всі зміни об'єктів обслуговування

здійснюються в дискретні моменти часу через інтервал  h ,
то до моменту часу  t  кількість місць обслуговування визна-
чається таким динамічним рівнянням:

 )()())())((()( tNhtQhtChtSPtQ
nnnnnn +−−−−= (20).

У наведеній моделі підсистеми "Обслуговування"
роль управлінь виконує нове будівництво  )(tN n , а вплив
інших підсистем характеризується потоком населення
 )(tS

n . Цей потік визначається підсистемою "Населення",
а також опосередковано підсистемою "Житловий
фонд".

Виходячи з вимог соціальної складової розвитку еко-
номіки міста виникає потреба забезпечення балансових
відношень між окремими підсистемами міста.
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Такими балансовими співвідношеннями є відношення
між населенням, робочими місцями, місцями обслуговуван-
ня. Узагальнювальним балансовим співвідношенням може
бути баланс праці в цілому по місту.

Позначимо через  KkEE
i

k

i

k ,...,1,
~

==∑  — робочі місця за

окремими видами обслуговування, через  ∑
∈

=
nIi

i

n
NN

~
 — на-

селення, що належить розподілу по районах з нефіксова-
ним населенням ( 

nI  — номер району).
Для підсумкових показників підсистем уведемо позна-

чення:
 BE  — загальна кількість робочих місць у містоутворю-

вальній базі;
 rN  — загальна кількість населення в районах з фіксова-

ною кількістю;
 E  — загальна кількість робочих місць;
 N  — загальна кількість населення.
Для кожного виду обслуговування   підсистеми обслу-

говування треба задати нормативи участі клієнтів у створенні
робочих місць в обслуговуванні цього виду:

 kα  — робочі місця для клієнтів-мешканців міста;
 

Bkβ  — робочі місця для клієнтів, що працюють у місто-
утворювальній базі;

 
Skβ  — робочі місця для клієнтів, що працюють в обслу-

говуванні виду  S .
Таким чином, клієнти-мешканці потребують  N

kα  робо-
чих місць в обслуговуванні виду  k ; клієнти, що працюють у
містоутворювальній базі  B

Bk Eβ ; клієнти, що працюють в об-
слуговуванні виду  s  —  s

sk Eβ . Сума всіх робочих місць дорі-
внює заданій кількості робочих місць  kE  у цьому виді обслу-
говування:

 k

s

s

sk

B

Bk

k
EEEN =++ ∑ββα (21).

Для підсистеми "Населення" необхідно визначити част-
ки працівників, що мешкають у районах з фіксованим і не-
фіксованим населенням:  B

n

B

r γγ ,  — для працюючих у містоут-
ворювальній базі;  k

n

k

r δδ ,  — для працюючих в обслуговуванні
виду  k . При цьому необхідним є виконання умов нормуван-
ня:

 ∑ =+
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B

n

B

r 1γγ ,  ∑ =
r

k

n

k

r 1δδ (22).

Працездатне населення становить лише частку населен-
ня. Частку працездатного населення можна встановити для
кожного району. Для характеристики частки працездатно-
го населення введемо коефіцієнти:  rc  — для районів з фіксо-
ваною кількістю населення типу 

 r ;  nc  — для районів з не-
фіксованою кількістю населення. Крім того, повинні вико-
нуватися баланси за працюючими для кожного типу райо-
ну, тобто:

 ∑ =+
k

rrkk

r

BB

r NcEE δγ ,  Rr ,...,1= (23),

 ∑ =+
k

nnkk

n

BB

n NcEE δγ .

Таким чином,  )1(),1( ++ RK  параметрів  γ  і  δ  пов'язані між
собою  2++ RK  балансовими співвідношеннями. Ці
співвідношення можна розглядати як систему з  1++ RK  не-
залежних лінійних рівнянь відносно  )1(),1( ++ RK   невідомих.

Підсумок всіх відношень дозволяє отримати загальне
рівняння для балансу праці в цілому по місту:

 ∑ ∑ +=+=
r

nn

r

rrkB NcNcEEE (24).

Цей баланс враховує нерівномірність працезабезпече-
ності населення по різних зонах міста.

Наступним балансовим співвідношенням є співвідно-
шення за таким ресурсом міста, як територія. Площа, яку
займають матеріально-технічні об'єкти і споруди підсистем
обмежується територією міста. З урахуванням балансу те-

риторії будемо мати:
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i AAA ≤+∑ (25),

де  N

ii

N

i zNA /=  — територія, що потрібна для розміщен-
ня населення;  k

i

k

i

k

i zEA /=  — територія, що потрібна для роз-
ташування підсистеми обслуговування;  k

i

N

i zz ,  — нормативи
щільності розміщення підсистем. Обмеження для розміщен-
ня населення в районах з нефіксованим обсягом:

 ∑ ∈−≤
k

n

k

ii

N

ii IiAAzN ),( (26).

Наведені балансові співвідношення необхідно врахову-
вати при побудові функційно-просторової моделі міста.

ВИСНОВОК
Таким чином, формуванню збалансованої структури

економіки регіону сприяє побудова балансу зайнятості, як
узагальнювального балансового співвідношення між
кількістю населення та кількістю робочих місць і місць со-
ціального обслуговування, що стає можливим з використан-
ням прийомів моделювання соціально орієнтованої струк-
тури економіки міста шляхом адаптації балансового мето-
ду до потреб міського господарства.
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