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Стаття присвячена аналізу особливостей розміщення продуктивних сил в Україні. Наведено макроекономічне групування 
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Статья посвящена анализу особенностей размещения продуктивных сил на Украине. Приведено макроэкономическое груп-
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Постановка проблеми. Сучасна територіальна ор-
ганізація продуктивних сил України сформувалася 
під впливом економічних законів планової економі-
ки. Функціонування в сучасних економічних умовах 
зумовлює відповідні зміни в теорії розміщення про-
дуктивних сил і передусім утверджує пріоритетність 
загальних для всіх суспільно-економічних формацій 
економічних законів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Укра-
їні переважно прикладними аспектами територіаль-
ної організації підприємств присвячені дослідження 
групи науковців Ради з вивчення продуктивних сил 
НАН України. Осмисленню проблем просторової ор-
ганізації економіки в межах соціально-економічної 
географії присвячені дослідження О.Г. Топчієва,  
О.І. Шаблія, А.П. Голікова та ін. Дослідження осо-
бливостей розміщення продуктивних сил наведені 
в роботах Б.Ф. Заболоцького, С.І. Іщука, Є.П. Кача-
на, Т.Є. Царика, Д.М. Стеченка та багатьох інших 
українських науковців.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати дослідження, сутність якого поля-
гає у визначенні найбільш розвинених галузей еко-
номіки у тому чи іншому макроекономічному регіоні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
відна роль діяльності українських підприємств у роз-
витку промисловості визначається, перш за все, тим, 
що, забезпечуючи всі галузі народного господарства 
знаряддями праці та новими матеріалами, вона є 
найбільш активним фактором науково-технічного 
прогресу і розширеного відтворення в цілому. Серед 
інших галузей господарства промисловість вирізня-
ється комплексно- і районоутворюючими функціями 
[1, c. 37].

Українські регіони класифікуються за принципом 
економічного районування. Це науково обґрунтова-
ний поділ території країни на економічні райони, що 
склалися історично або у процесі розвитку продук-
тивних сил на основі суспільного поділу праці. Еко-
номічне районування сприяє раціональній територі-
альній організації господарства країни [2, c. 214]. 

На Україні існують наступні макроекономічні ре-
гіони:

Центральний (центр макрорайону місто Київ) – 
до його складу входять Вінницька, Житомирська, 
Київська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська об-
ласті;

Донецький (центр макрорайону місто Донецьк) – 
до його складу входять Донецька та Луганська об-
ласті;

Західний (центр макрорайону місто Львів) – до 
нього відносяться Волинська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, 
Чернівецька області;

Придніпровський (місто Дніпропетровськ) – вхо-
дять Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоград-
ська області;

Причорноморський макрорайон (центром району 
є місто Одеса) – до складу входять Миколаївська, 
Одеська, Херсонська області та Автономна Республі-
ка Крим;

Харківський макроекономічний район (місто 
Харків) – Полтавська, Сумська, Харківська області.

Розглянемо їх більш детально.
До складу Центрального регіону входять Київ і 

шість областей: Вінницька, Житомирська, Київська, 
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська. Його площа 
158,7 тис. км2. Це найбільший за площею (26,4 відсо-
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тка від загальної площі) регіон України. Чисельність 
населення в цьому регіоні становить 12,2 млн. осіб, 
або 23,7 відсотка від загальної чисельності населен-
ня України. Важливим регіональним чинником роз-
витку господарства Центрального регіону є його мо-
гутній трудоресурсний потенціал. На території досить 
висока густота населення – 83 особи на км2 [2, c. 215]. 

В таблиці 1 розглянемо найбільш розвинені галу-
зі економіки зазначеного регіону [3; 4].

Основною проблемою регіону є розвиток малих 
міських поселень, відродження села і сільського госпо-
дарства. Більшість малих і середніх міст регіону мають 
сприятливі умови для соціального і культурного розви-
тку – вигідного розміщення промислових підприємств, 
наукових, освітніх і медичних установ, організацій 
сфери послуг, інфраструктури тощо [5, c. 280].

Розглянемо Донецький макроекономічний регіон.  
До його складу входять Донецька і Луганська об-
ласті. Площа складає 53,2 тис. км2, або 8,8 відсот- 
ка території України. За розмірами території це най-
менший регіон в Україні, проте для нього харак-
терна висока територіальна концентрація соціаль-
но-економічного потенціалу. У регіоні проживає  
7,9 млн. осіб, або 15,3 відсотка населення України. Тут 
висока густота населення – 149 осіб/км2 [2, c. 220].

В таблиці 2 наведена економічна характеристика 
Донецького регіону [3].

Винятково важливою є проблема подальшого роз-
витку продуктивних сил, зокрема галузей важкої ін-
дустрії Донбасу – оновлення на якісно новій, більш 
сучасній матеріально-технічній базі створеного тут 
потужного виробничого потенціалу в таких галузях, 
як вугільна промисловість, чорна металургія, маши-
нобудування, хімія тощо.

Цей потенціал формувався впродовж тривалого 
часу й оновлювався повільно. У зв’язку з цим в умо-

вах регіону першочергове значення має якісна пе-
реорієнтація інвестиційної політики, насамперед 
за рахунок різкого збільшення частки капітальних 
вкладень на реконструкцію і технічне переоснащен-
ня [5, c. 284].

Західний макроекономічний регіон включає  
7 областей: Волинську, Закарпатську, Івано-Фран-
ківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Чер-
нівецьку. Його площа становить 110 тис. км2, або 
18,3 відсотка загальної території України. У регіоні 
проживає близько 10 млн. осіб, або майже 1/5 чи-
сельності населення країни. Регіон вирізняється най-
більшою кількістю міст (117) і посідає друге місце за 
кількістю поселень міського типу (144) після Доне-
цького регіону [2, c. 227].

В таблиці 3 наведена економічна характеристика 
Західного регіону [3].

До основних проблем розвитку Західного макро-
району потрібно віднести: посилення збалансованос-
ті соціально-економічного і екологічного розвитку; 
модернізацію технологій, що застосовуються в усіх 
галузях господарства; перебудову структури вироб-
ництва з випереджаючим розвитком найбільш на-
укоємних галузей третинної і четвертинної сфери із 
забезпеченням її відповідності інтегральному потен-
ціалу; розбудову виробничої, комунікаційно-інфор-
маційної, соціальної інфраструктури; технічне пере-
озброєння промисловості, сільського господарства, 
будівництва; розширення зовнішньої функції і част-
ки її в експортному секторі країни; інтенсивний роз-
виток рекреаційного комплексу в усіх економічних 
районах; модернізацію транспортної системи району 
для її інтегрування в загальноєвропейську; збільшен-
ня власної бази паливно-енергетичних ресурсів; прі-
оритетний розвиток основних центрів просторового 
каркасу росту продуктивних сил району [5, c. 294].

Таблиця 1

Область Економічна характеристика

Вінницька
53% загального промислового виробництва займає харчова промисловість, 23% – енергетика, 12% –  
машинобудування та металообробка, 3% – легка та хімічна промисловості, 2,5 % – промисловість 
будівельних матеріалів, 1% – деревообробна промисловість.

Житомирська
Перше місце в загальній промисловості посідає машинобудування, наступною є хімічна промисловість, 
далі – добувна промисловість, целюлозно-промислове виробництво, обробка деревини, виробництво не-
металевої мінеральної продукції, харчова промисловість. 

Київська
Спеціалізація області визначається переважним розвитком важкої індустрії у поєднанні з легкою 
і харчовою промисловістю і високоінтенсивним сільським господарством зерно-бурякового і м’ясо-
молочного напрямів.

Хмельницька
Важливе місце серед галузей промисловості займає машинобудування та металообробка, в якій за-
йнято 44,2% загальної кількості працюючих в промисловості області. Друге місце посідає харчова 
промисловість, обсяги виробництва продукції якої становлять 35,4% загально обласних обсягів.

Черкаська

В області діє понад 300 промислових підприємств, які виробляють електроенергію, видобувають вугіл-
ля, випускають мінеральні добрива, аміак, хімічні волокна, засоби автоматизації та обчислювальної 
техніки, технологічне обладнання для переробних галузей, машини та обладнання для тваринництва і 
кормовиробництва, товари народного споживання продовольчої та непродовольчої груп.

Чернігівська Провідні галузі промисловості в області: хімічна, харчова, легка, будівельних матеріалів, дерево-
обробна.

м. Київ
Сектори сфери послуг, що дають основний внесок до економіки Києва, – транспорт та комунікації, 
дрібна та оптова торгівля, нерухомість, юридичні та фінансові послуги. Ключовими зростаючими сек-
торами економіки є роздрібна торгівля, інформаційні технології, фінанси.

Таблиця 2

Область Економічна характеристика

Донецька
У структурі промислового виробництва переважають металургійний (49%) та паливно-енергетичний 
комплекси (23,5%). 2 найбільших промислових центра виробляють більш ніж половину загального 
обсягу промислового виробництва області: Донецьк (18%), Маріуполь (37%).

Луганська

Промисловість займає провідне місце в економіці області. Її частка у валовому суспільному продукті 
регіону становить близько 75 %. Провідною галуззю регіону є переробна промисловість, що представ-
лена підприємствами з видобутку кам’яного вугілля виробництва коксу та продуктів нафтопереробки, 
будівельних матеріалів, машинобудування, хімічної, нафтохімічної, харчової, лісової, легкої промис-
ловості. У валовому обсязі виробництва частка продукції, яка виготовлена підприємствами переробно-
го комплексу, становить 71,6%.
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Придніпровський макроекономічний регіон є од-
ним із найбільш розвинених індустріальних регіонів 
України з потужним соціально-економічним потен-
ціалом. Він включає три області: Дніпропетровську, 
Запорізьку, Кіровоградську – загальною площею 
83,7 тис. км2 [2, c. 234]. 

В таблиці 4 представлена економічна характерис-
тика даного регіону [3].

До найважливіших господарських проблем при-
скореного розвитку продуктивних сил Придніпров’я 
належить технічне переоснащення виробництва, 
охорона природного середовища. Висока територі-
альна концентрація великих металургійних, хіміч-
них та інших виробництв у безпосередній близькос-
ті до Дніпра загострює проблему охорони водних 
ресурсів від забруднення відходами виробництва і 
комунального господарства. Важливо також забез-
печити комплексне використання відходів вироб-
ництва, особливо на територіях великомасштабного 

видобутку криворізьких залізних руд, скорочення 
вилучень родючих земель для несільськогосподар-
ських цілей [5, c. 298]. 

Причорноморський макроекономічний регіон 
включає Автономну Республіку Крим (АРК), Одесь-
ку, Миколаївську, Херсонську області та м. Севасто-
поль. Його площа 113,4 тис. км2 (18,8 відсотка те-
риторії України). Густота населення – 69 осіб/км2. 
У регіоні налічується 53 міста і 120 селищ міського 
типу [2, c. 238].

Таблиця 5 ілюструє економічну характеристика 
зазначеного регіону [3].

Для підвищення ефективності господарства При-
чорноморського регіону належить науково обґрун-
тувати і вирішити ряд вузлових проблем. Особливо 
актуальна проблема водних ресурсів, вирішення якої 
в умовах посушливого клімату регіону є важливим 
чинником активізації сільськогосподарського вироб-
ництва, поліпшення умов життєдіяльності населення.

Таблиця 3

Область Економічна характеристика

Волинська Економічна структура області має такий вигляд (у відсотках від валового продукту): сільське гос-
подарство – 35,3 %, послуги – 26,2%, промисловість – 25,1%, будівництво – 3,6 %.

Закарпатська
В умовах реформування економічних відносин акцент робиться на розвиток пріоритетних галузей 
господарювання – лісова та деревообробна промисловість, легка і харчова галузі, розвиток прикор-
донного співробітництва, рекреації й туризму тощо.

Івано-Франківська
Провідна роль в економіці області належить промисловості, яка характеризується недостатнім 
рівнем промислового виробництва. У промисловості переважає недержавний сектор, частка якого 
у загальному обсязі виробництва більше 96%. 

Львівська У структурі промислового виробництва регіону найбільш питому вагу мають харчова, паливна 
промисловості, машинобудування і металообробка, електроенергетика.

Рівненська

Провідне місце в економіці області займають промисловість і сільське господарство. У сукупній 
валовій продукції області питома вага промисловості становить 27,3%, сільського господарства – 
27,4%. Серед інших областей Рівненщина виділяється виробництвом лляних тканин, нетканих 
матеріалів, деревостружкових плит, фанери, мінеральних добрив.

Тернопільська До найважливіших галузей народного господарства області належать промисловість та сільське 
господарство, перспективна для розвитку – туристична галузь.

Чернівецька
Відповідно до галузевої структури виробництва область належить до індустріально-аграрної кате-
горії. Промисловий потенціал області представляють понад 200 промислових підприємств, обсяг 
виробництва яких становить 0,4% загальнодержавного обсягу.

Таблиця 4

Область Економічна характеристика

Дніпропетровська В промисловості області домінують добувна та переробна промисловість. Добре розвинена харчова, 
хімічна галузі. 

Запорізька У регіоні створений потужний металургійний комплекс, значно розвинене машинобудування. За-
поріжжя стало одним з найбільших промислових центрів України і Східної Європи.

Кіровоградська

У структурі валового випуску продукції займають наступні позиції такі галузі економіки: сільське 
господарство – 32,1%, промисловість – 28.1%, транспорт та зв’язок – 11,6%, житлово-комуналь-
не господарство – 5,1%, інші галузі матеріального та нематеріального виробництва в сумарному 
значенні – 23,1%.

Таблиця 5

Область Економічна характеристика

АРК
У структурі промислового виробництва найбільшу питому вагу мають харчова, хімічна і нафтохі-
мічна галузі, машинобудування та металообробка, паливна промисловість. У структурі виробни-
цтва товарів народного споживання частка продовольчих товарів становить 60%.

Одеська

У галузі виробничої спеціалізації Одеська область виконує такі функції: є провідним регіоном 
України за рівнем розвитку морегосподарського комплексу і галузей, зв’язаних із використанням 
ресурсів моря і світового океану; виділяється як важливий регіон інтенсивного сільського господар-
ства з високою часткою зрошуваного землеробства й індустрією переробки сільськогосподарської 
продукції; є одним із центрів машинобудування, легкої і хімічної промисловості регіонального і 
національного масштабу.

Миколаївська

Промисловий потенціал області сконцентрований головним чином в п’яти містах обласного підпо-
рядкування, питома вага яких в загальнообласних обсягах промислової продукції досягає майже 
95%. Місто Миколаїв є центром машинобудування, в тому числі суднобудування, кольорової мета-
лургії, харчової та легкої промисловості області

Херсонська Провідні галузі промисловості: металообробна і машинобудівна (зокрема, суднобудування і сіль-
ськогосподарське машинобудування), харчова і текстильна.

м. Севастополь
Важливий промисловий центр: приладобудівний і ремонтно-механічний заводи, харчова (рибна, 
виноробна тощо), гірничо-добувна (видобуток флюсових і будівельних вапняків), легка і дерево-
обробна промисловість, виробництво холодильників, будівельних матеріалів.
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Екологічні проблеми та раціональне використання 
природних умов і ресурсів потребує посиленої уваги. 
Невирішеними лишаються питання розміщення вели-
ких військово-повітряних і морських баз у курортних 
містах, що негативно впливає на розвиток санатор-
но-курортної справи у регіоні. Суттєво забруднюють 
довкілля і підприємства хімічної промисловості. Най-
більш гостро екологічна проблема постає на території 
Одеського промислового вузла [5, c. 303].

До складу Харківського регіону входять три об-
ласті: Харківська, Сумська, Полтавська. Його площа 
84 тис. км2 (13,9 відсотка території України). Густо-
та населення – 74 особи/км2. У регіоні налічується 
47 міст і 102 селища міського типу [2, c. 242].

В таблиці 6 наведена економічна характеристика 
Харківського регіону [3].

Основні напрями подальшого розвитку Харків-
ського регіону такі: удосконалення структури інвес-
тування з метою реконструкції та створення нових, 
технічно переоснащенних виробництв; розвиток се-
редніх і малих міст з метою повнішого використання 
трудових ресурсів; більш ефективне використання на-
явних ресурсів живої праці, механізація та автома-
тизація виробництва; реорганізація сільськогосподар-
ських структур, створення фермерських господарств і 
сільськогосподарських фірм, запровадження індустрі-
альних методів у рослинництві та тваринництві; удо-
сконалення економічних зв’язків з іншими регіонами 
України, а також між переробними підприємствами 
і виробниками сільськогосподарської сировини; наро-
щування та розвиток санаторно-курортного та турис-
тичного потенціалу [5, c. 308; 6, c. 241].

Висновки з проведеного дослідження. Отже, ана-
лізуючи наведену інформацію стосовно територі-
альної організації українських підприємств, можна 
зробити висновок, що найбільш розвиненою та базо-
утворюючою галуззю економіки за всіма макроеко-
номічними регіонами є харчова та машинобудівна 
промисловості. Саме вони забезпечують значний від-

соток ВВП країни. Сільське господарство, метало-
обробна, хімічна, лісова та деревообробна, переробна 
та паливно-енергетична промисловості є характер-
ними фундаторами регіонального прибутку лише 
в певних областях, але разом із вищезазначеними 
найбільш розвиненими видами промисловості, вони 
формують продуктивну базу України.

Можна також сказати, що конкурентні можли-
вості кожної територіальної організації визнача-
ються соціально-економічними, науково-технічни-
ми, екологічними чинниками, а також структурою 
господарства й економічним потенціалом. Це дає 
можливість кожному регіону брати участь у терито-
ріальному поділі праці з тими пропозиціями, які за-
безпечені найбільш якісними ресурсами та іншими 
умовами. Це, однак, не виключає можливості конку-
рентної боротьби між регіонами за вигідні проекти та 
нові робочі місця. Перемагає в ній той регіон, який 
пропонує найбільш раціональний і ефективний варі-
ант розміщення і регіонального розвитку продуктив-
них сил. 
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Таблиця 6

Область Економічна характеристика

Харківська

Характеризується високим рівнем розвитку економіки. В ній склався головний в Україні 
комплекс енергетичного, електротехнічного, транспортного та сільськогосподарського машино-
будування. Сільське господарство регіону спеціалізується на виробництві зерна, цукрових бу-
ряків, соняшників, м’яса, молока, овочей та фруктів. Досить розвиненою є транспортна галузь 
Харківщини: 60% всіх перевезень займає залізничний транспорт, через область проходять 
дороги міжнародного призначення. 

Сумська

Промисловість є провідною галуззю економіки області. Тут щорічно створюється майже по-
ловина валової доданої вартості, зайнято понад 30% працюючих у галузях економіки області. 
У структурі промисловості 29% займає добувна промисловість, близько 65% – продукція 
обробної промисловості, в ній 27,1% – машинобудування, 22,6% – харчова промисловість та 
переробка сільськогосподарських продуктів, 9,6% – хімічна та нафтохімічна промисловість.

Полтавська

У структурі промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу мають паливна, хар-
чова промисловості, машинобудування і чорна металургія. У структурі виробництва товарів 
народного споживання частка продовольчих товарів становить 77%. Загалом у регіоні на 
самостійному балансі перебувають 374 промислових підприємства, окрім того, функціонує 618 
малих промислових підприємств.


