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Артыкул прысвечаны аналізу сучаснага стану тэрытарыяльнай структуры прамысловасці Рэспублікі Бела-
русь. Асаблівая ўвага ў артыкуле надаецца аналізу дынамікі адкрыцця прамысловых прадпрыемстваў 
Беларусі за перыяд з 1991 па 2016 г. Аўтар разглядае тэрытарыяльную структуру прамысловасці Беларусі 
з пункту гледжання цэнтр-перыферыйнага падыходу. Вынікам працы стала стварэнне картасхемы тэрыта-
рыяльнай структуры прамысловасці Рэспублікі Беларусь. 
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This article analyzes the current state of the territorial structure of industry of the Republic of Belarus. Special 
attention is paid to the analysis of the dynamics of opening the industrial enterprises of Belarus for the period from 
1991 to 2016. The author considers the territorial structure of industry of Belarus in terms of center-periphery 
approach. The result of the work has been creation of maps of the territorial structure of industry of the Republic of 
Belarus.
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Уводзіны. Дэфініцыя «тэрытарыяль-
ная структура гаспадаркі» ўстойліва 

ўвайшла ў геаграфічную навуку пасля «коль-
каснай рэвалюцыі» ў канцы 1960-х – пачатку 
1970-х гг. Ва ўмовах планавай эканомікі 
існавала неабходнасць комплекснага аналізу 
развіцця народнай гаспадаркі ў прасторы 
дзеля мэтаў прагназавання і рацыянальнага 
размяшчэння прадпрыемстваў, таму раз-
віццё сістэмна-структурнага кірунку даследа-
ванняў у эканамічнай геаграфіі было 
абумоўлена патрабаваннямі часу. Найболь-
шы ўнёсак у развіццё тэорыі і методыкі мадэ-
лявання тэрытарыяльных структур гаспа-
даркі быў зроблены савецкімі і расійскімі 
даследчыкамі І. М. Маергойзам, А. Р. Гран-
бергам, А. Ц. Хрушчовым, М. К. Бандманам, 
Б. С. Хоравым, П. Я. Бакланавым і інш. 
У БССР аналіз народнай гаспадаркі ў рэ-
чышчы сістэмна-структурнага падыходу пра-
водзілі такія вучоныя, як Ф. С. Марцінкевіч, 
А. Д. Паўлава, Л. В. Казлоўская, В. Ф. Мядз-
ве дзеў, Я. М. Александровіч, В. П. Сідоранка 
і інш.[1; 2].

У сучасны перыяд пераходу да рынка-
вых адносін вучэнне аб тэрытарыяльнай 

арга нізацыі гаспадаркі не толькі не страціла 
сваёй актуальнасці, але і стала тэарэтыч-
ным падмуркам для ўсёй эканамічнай 
геаграфіі. У  жа час у Беларусі адчуваецца 
недахоп даследаванняў па аналізе тэрыта-
рыяльнай структуры прамысловасці, яе 
дынаміцы і праблемах картаграфавання. 
Пры сістэмна-структурным падыходзе ана-
ліз дынамікі тэрытарыяльнай структуры 
гаспа даркі дазваляе выявіць прычынна-
выніковыя адносіны паміж яе элементамі, 
ахарактарызаваць сучасны стан сістэмы і 
акрэсліць перспектывы яе развіцця, што 
абумоўлівае актуальнасць дадзенага дас-
ледавання.

Матэрыялы і метад даследавання. 
Тэрытарыяльная структура прамысловасці – 
гэта ўзаемазвязанае і ўзаемаабумоўленае 
спалучэнне прадпрыемстваў у прасторы 
ў пэўны часавы перыяд [3, с. 26]. Такім чы-
нам, асноўнымі аб’ектамі для аналізу тэры-
тарыяльнай структуры прамысловасці з’яў-
ляюцца прамысловыя прадпрыемствы роз-
ных формаў уласнасці, іх функцыянаванне, 
год заснавання і лакалізацыя.
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Статыстычную аснову даследавання 
склалі дадзеныя па колькасці прамысловых 
арганізацый у абласцях, раёнах і горадзе 
Мінску за перыяд з 2005 па 2015 г., якія былі 
ўзятыя са зборнікаў «Рэгіёны Рэспублікі Бе-
ларусь», «Прамысловасць Рэспублікі Бела-
русь», а таксама з афіцыйнага сайта Нацыя-
нальнага статыстычнага камітэта Рэспублікі 
Беларусь [4–7].

Для ўдакладнення статыстычнай інфар-
мацыі і стварэння картасхемы тэрытарыяль-
най структуры апрацоўчай прамысловасці 
Рэспублікі Беларусь быў складзены каталог 
найбольш буйных прамысловых прад прыем-
стваў. Статыстычная інфармацыя збіралася 
пры дапамозе дадзеных гарадскіх і раённых 
выканаўчых камітэтаў, Нацыянальнага ста-
тыстычнага камітэта і Міністэрства прамыс-
ловасці Рэспублікі Беларусь, а таксама элект-
ронных каталогаў, такіх як Guidebook.by, 
Export.by, 1info.by, Deal.by, і афіцыйных ста-
ронак прадпрыемстваў [7–12]. У каталог 
увайшло каля 1800 прамысловых прад-
прыемстваў Рэспублікі Беларусь, іх функцы-
янаванне ўдакладнялася паводле інфарма-
цыйна-аналітычнага рэсурсу Bankrot.by [13]. 
Згодна з дадзенымі Нацыянальнага статы-
стычнага камітэта Рэспублікі Беларусь, 
у 2015 г. 1800 прамысловых прадпрыемстваў 
складае прыкладна 14 % ад агульнай коль-
касці ўсіх прамысловых арганізацый, ахоплі-
ваючы 95 % буйных і больш за 60 % сярэдніх 
прадпрыемстваў рэспублікі, што дае падста-
вы лічыць прадстаўленую статыстычную вы-
барку рэпрэзентатыўнай, а адпаведныя вы-
вады дастаткова абгрунтаванымі. Каталог 
прамысловых прадпрыемстваў утрымлівае 
наступную інфармацыю: назва прадпрыем-
ства, форма ўласнасці, год заснавання, від 
эканамічнай дзейнасці, адміністрацыйны 
раён і населены пункт, дзе размяшчаецца 
прадпрыемста. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Па дадзеных 
Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэс-
публікі Беларусь, у краіне на 2015 г. існавала 
13 126 прамысловых арганізацый, што амаль 
у 1,8 раза болей, чым у 2000 г. З іх 48,6 % вы-
рабляюць нізкатэхналагічную, 51,4 % – 
сярэднетэхналагічную і толькі 3,2 % высока-
тэхналагічную прадукцыю. За 15-гадовы 
перы яд з 2000 па 2015 г. колькасць пра мы-
словых арганізацый узрасла на 5704 адзін кі. 
За перыяд з 2005 па 2015 гг. колькасць пра-
мысловых арганізацый скарачалася толькі 
двойчы: у крызісныя 2009 і 2015 г., а максі-

маль ная лічба з паказчыкам у 13 696 арга-
нізацый была дасягнута ў 2014 г. Найбольшы 
тэмп прыросту прамысловых арганізацый 
адносна папярэдняга быў дасягнуты ў 2008 г. 
і склаў 37,7 %. Дадзены рост колькасці пра-
мысловых арганізацый у меншай ступені 
быў звязаны з адкрыццём новых вытворча-
сцей, а ў большай ступені – з агульнымі 
вынікамі дзяржаўнай палітыкі па рэструкту-
рызацыі і прыватызацыі прамысловых прад-
прыемставаў у мэтах прыцягнення замеж-
ных інвестыцый. Так, колькасць дяржаўных 
прамысловых арганізацый скарацілася 
з 761 прадрыемства ў 2010 г. да 448 у 2015 г., 
а колькасць прадпрыемстваў у прыватнай 
уласнасці адпаведна павялічылася з 10 780 
да 12 307. Дынаміка колькасці прамысловых 
арганізацый у Беларусі прадстаўлена на ры-
сунку 1 [6].

Пры аналізе дынамікі афіцыйны паказчык 
«колькасць прамысловых аргані зацый» 
прадстаўляе агульную тэндэнцыю, якая 
складваецца ў прамысловасці рэс публікі, 
і адпавядае методыцы дзяржаўных статы-
стычных назіранняў. У той жа час выкары-
станне яго для аналізу дынамікі адкрыцця 
новых вытворчасцей будзе не поўнасцю 
абʼектыўным. Дзеля рашэння дадзенай пра-
блемы скарыстаемся інфармацыяй са скла-
дзенага аўтарам каталога прадпрыемстваў 
Беларусі.

Згодна з дадзенымі за перыяд існавання 
незалежнай Рэспублікі Беларусь, у краіне 
было адкрыта больш за 600 буйных і сярэдніх 
прадпрыемстваў розных формаў уласнасці 
(рысунак 2). Аналізуючы графік, з пункту 
гледжання адкрыцця новых вытворчасцей 
можна вылучыць 3 этапы, якія прайшла бе-
ларуская прамысловасць [14, с. 50]. І этап 
дэпрэсіі (1991–1995 гг.) характарызуецца 
запа вольваннем і стабілізацыяй тэмпаў спа-
ду вытворчасці. У гэты перыяд у краіне былі 
адкрыты такія прадпрыемствы, як ТАА «Ма-
шынабудаўнічае прадпрыемства ”Компо”, 
ААТ «Сатурн-1», ТАА «Фауна», ААТ «Мэта», 
ПВУП «Дарыда», ААТ «Белкельме» і інш. 
ІІ этап ажыўлення (1996–2008 гг.) характары-
зуецца паступовым ростам вытворчасці 
і скарачэннем беспрацоўя. У гэты перыяд 
макраэканамічная сітуацыя і інвестыцыйны 
клімат у краіне спрыялі адкрыццю новых вы-
творчасцей. Найбольш удалым быў перыяд 
з 1996 па 2003 г., калі ў рэспубліцы амаль 
кожны год адкрывалася больш за 30 прамыс-
ловых прадпрыемстваў. У 1998 г. быў дасяг-
нуты максімум для суверэннай Рэспублікі 
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Беларусь – у краіне было адкрыта 43 прад-
прыемствы, такія як СП ТАА «Санта Бре-
мор», ВТДА «Онега», СТАА «Морозпродукт», 
СП ТАА «Фармлэнд», ЗУП «Мультипак» і інш. 
ІІІ этап вяршыні эканамічнага цыкла (2009–
2014 гг.) характарызуецца прыпыненнем 
 росту аб’ёмаў вытворчасці. Сусветны фі-
нансавы крызіс, неспрыяльныя эканамічныя 

ўмовы ўнутры краіны прывялі да тэндэнцыі 
змяншэння колькасці адкрываемых прад-
прыем стваў з 18 у 2009 г. да 11 у 2015 г. 
У гэты перыяд пабачыла свет прадукцыя 
такіх прадпрыем стваў, як ТАА «Вермикулит-
ная Компания», СТАА «Данон Пружаны», 
ТАА «Формэль», ТАА «Аквапак Индастри-
ал», ЗАТ «Штадлер Минск» і інш.

Рысунак 1 – Дынаміка колькасці прамысловых арганізацый  
за перыяд з 2000 па 2015 г. [складзена аўтарам па матэрыялах 6]

Рысунак 2 – Дынаміка адкрыцця буйных і сярэдніх прамысловых прадпрыемстваў  
за перыяд з 1991 па 2016 г. (складзена аўтарам)
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Тэрытарыяльнай арганізацыі гаспадаркі 
заўжды характэрна тэрытарыяльная не-
раўна мернасць, якая выяўляецца ў адносінах 
паміж цэнтрам і яго перыферыяй. Калі раз-
глядаць тэрытарыяльную структуру прамыс-
ловасці з пункту гледжання інавацыйнага па-
дыходу, адкрыццё новых вытворчасцей 
прадстаўляе сабой навацыю, а якасныя зме-
ны, такія як новыя формы тэрытарыяльнай 
арганізацыі, уяўляюць сабой інавацыю ў эка-
намічнай прасторы краіны. Галіны апрацоў-
чай прамысловасці, у сваю чаргу, падзя-
ляюцца на сыравінныя, традыцыйныя і пера-
давыя.

У такіх абставінах цэнтр тэрытарыяльнай 
структуры прамысловасці будзе ўяўляць са-
бой рэгіён, які найбольш дынамічна раз-
віваецца. Для гэтага рэгіёну будзе характэр-
на адкрыццё вытворчасцей розных галін 
прамысловасці, асабліва перадавых. Цэнт-
рам тэрытарыяльнай структуры прамысло-
васці Беларусі зʼяўляецца Мінская прамыс-
ловая агламерацыя [15]. Паўперыферыя 
ўяўляе сабой злучальнае звяно паміж цэн-
трам і перыферыяй, праз якое адбываецца 
перамяшчэнне рэчыва, энергіі і інавацыйнай 
інфармацыі. Такую ролю ў тэрытарыяльнай 
структуры прамысловасці Беларусі ады-
грываюць абласныя цэнтры, гарады 100-ты-
сячнікі і рэгіёны, якія звязаныя з зонамі 
ўплыву галоўнага злучальніка краіны з ЕС 
і Расіяй – транс’еўрапейскім транспартна-
камунікацыйным карыдорам № 2 (Брэст – 
Орша). Уся астатняя тэрыторыя Беларусі, 
дзе новыя вытворчасці адкрываюцца намно-
га радзей і прадстаўляюць сабой, у асноўным, 
сыравінныя або традыцыйныя галіны пра-
мысловасці, уяўляе сабой перыферыю тэ-
рытарыяльнай структуры прамысловасці.

Пры картаграфаванні тэрытарыяльнай 
структуры неабходна разумець, што прамыс-
ловасць краіны ўяўляе сабой шматмерную 
і поліструктурную сістэму, якая складаецца 
з трох буйных блокаў (агульнасцяў): прасто-
равага, галіновага (вытворча-тэхналагічнага) 
і кіраўнічага. Кожны з блокаў прадстаўляе 
сабой адно з уласцівасцей сістэмы і дазва-
ляе вылучаць у ёй падсістэмы і структурныя 
элементы: галіновы блок абʼядноўвае тэхна-
лагічна блізкія вытворчасці, а кіраўнічы вы-
лучае ў сістэме фірмы, буйныя кампаніі, 
холдынгі і абʼядноўвае іх па формам улас-
насці. Калі ж гурт прадпрыемстваў размяш-
чаецца на адной тэрыторыі і выка рыстоўвае 
агульную эканамічную і сацыяльную інфра-
структуру, тады ідзе гаворка пра прастора-

вую агульнасць. У сваю чаргу прасторавы 
блок прамысловасці складаецца з тэрыта-
рыяльнага і рэгіянальнага падблокаў, для 
якіх характэрны свае ўзроўні генера лізацыі. 
Прамысловасць краіны складаецца з мікра-, 
меза- і макрарэгіёнаў, якія могуць супадаць 
або не супадаць з дзейсным адміністра-
цыйна-тэрытарыяльным падзелам. Тэрыта-
рыяльная структура прамысло васці склада-
ецца з прамысловых пунктаў, цэнтраў, вузлоў, 
агламерацый і раёнаў.

У эканамічнай геаграфіі існуе мноства 
падыходаў да выяўлення форм тэрытары-
яльнай структуры прамысловасці. Аўтарам 
былі прааналізаваны крыніцы інфармацыі 
па геаграфіі прамысловасці і выяўлены 
асноў ныя прыкметы форм тэрытарыяльнай 
структуры прамысловасці для мэтаў эка-
номіка- геаграфічнага картаграфавання.

Прамысловы пункт – гэта населены пункт 
з адным прамысловым прадпрыемствам 
аль бо групоўкай прадпрыемстваў сыравін-
ных галін прамысловасці, якія могуць эксплу-
атаваць агульную інфраструктуру і выка-
рыстоўваць працоўныя рэсурсы. Пра-
мысловы пункт, які складаецца з аднаго 
прад прыемства, у асноўным мае эканаміч-
нае значэнне на ўзроўні адміністрацыйнага 
раёна (мікра), у сваю чаргу групоўка прад-
прыемстваў можа мець значэнне на аблас-
ным узроўні (меза).

Прамысловы цэнтр – гэта населены пункт, 
які складаецца з групоўкі прадпрыемстваў 
розных галін прамысловасці, якія эксплуату-
юць агульную інфраструктуру. Мезарэгія-
нальныя прамысловыя цэнтры характарызу-
юцца невялікай колькасцю насельніцтва 
(да 50 тыс. чал.), адсутнасцю або слабым 
раз віццём перадавых галін прамысловасці 
і экспартаарыентаваных прадпрыемстваў. 
Макра рэгіянальным прамысловым цэнтрам 
улас ціва нізкая роля ў аб’ёме прамысловай 
вытворчасці экспартаарыентаваных прад-
пры ем стваў. У прамысловых цэнтраў гла-
бальнага ўзроўню адсутнічае вытворча- 
тэрытарыяльнае злучэнне прадпрыемстваў 
з элементамі кааперацыі і камбінавання.

Прамысловы вузел – гэта населены пункт, 
які ўяўляе сабой тэрытарыяльнае злучэнне 
прадпрыемстваў з высокай канцэнтрацыяй 
прамысловасці і элементамі кааперацыі 
і камбінавання пры арганізацыі вытворчасці. 
Для прамысловага вузла характэрна града-
ўтваральная роля прамысловасці і экспарт-
ная скіраванасць злучаных сувязямі рэчыва, 
энергіі і інфармацыі прадпрыемстваў.
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Прамысловая агламерацыя – гэта рэгіён, 
на тэрыторыі якога знаходзяцца прамысло-
выя вузлы, цэнтры і пункты, паміж якімі 
існуюць эканамічныя сувязі для вытворчасці 
спецыялізаванай прадукцыі і дасягнення 
агла мерацыйнай эканоміі. Карыстаючыся 
ка талогам прамысловых прадпрыемстваў, 

статыстычнай інфармацыяй і прадстаўленым 
вышэй падыходам да выяўлення форм тэ-
рытарыяльнай структуры прамысловай вы-
творчасці, аўтарам была складзена карта-
схема тэрытарыяльнай структуры пра-
мысло васці Рэспублікі Беларусь (ры сунак  3).

Рысунак  – Картасхема тэрытарыяльнай структуры прамысловасці Рэспублікі Беларусь  
(складзена аўтарам)



Весці БДПУ. Серыя 3. 2017. № 138

Заключэнне. Аналіз сучаснага стану 
прамысловасці паказвае, што ў Беларусі 
прадстаўлены ўсе формы тэрытарыяльнай 
структуры вытворчасці: пункты, цэнтры і вуз-
лы. Найбольш распаўсюджанымі формамі 
з’яўляюцца прамысловыя пункты і цэнтры, 
якія забяспечваюць навакольную мясцо-
васць прадукцыяй першай неабходнасці 
і прадстаўлены прадпрыемствамі па вытвор-
часці харчовых прадуктаў, апрацоўцы драў-
ніны і вытворчасці вырабаў з яе. Прамысло-
выя пункты макрарэгіянальнага і глабальна-
га ўзроўню пераважна ўяўляюць сабой 
гарады 100-тысячнікі і канцэнтруюць у сабе 
прадпрыемствы традыцыйных галін пра-
мысловасці для Беларусі (вытворчасць ма-
шын і абсталявання, мэблі, тэкстыльную 
і швейную вытворчасць і г. д.). Пры гэтым 
Беларусі характэрна высокая тэрытарыяль-
ная канцэнтрацыя вытворчасці. У краіне вы-
лучаецца 9 прамысловых вузлоў: Мінскі, 
Салігорскі, Гродзенскі, Гомельскі, Віцебскі, 
Наваполацкі, Жодзінскі, Брэсцкі і Магілёўскі, – 
на долю якіх прыходзіцца больш за 50 % уся-
го аб’ёму прамысловай вытворчасці.

Аналіз дынамікі адкрыцця новых вытвор-
часцей у Беларусі за перыяд з 1991 па 2016 г. 
паказвае, што ў рэспубліцы склалася 
ўстойлівая цэнтр-перыферыйная мадэль тэ-
рытарыяльнай структуры прамысловасці. 
Так, 37,6 % прамысловых прадпрыемстваў 
былі адкрыты ў невялікай па долі ў плошчы 
краіны Мінскай прамысловай агламерацыі, 
пры гэтым дадзеныя прадпрыемствы ў пера-
важнай большасці скіраваны на забеспячэн-
не стабільна ўзрастаючых патрабаванняў 
сталіцы ў высокатэхналагічнай прамысло-
вай прадукцыі. Паўперыферыя прадстаўляе 
сабой рэгіён, які дынамічна развіваецца. 
На долю паўперыферыі прыйшлося 42,5 % 
адкрытых у краіне прамысловых прад пры-
емстваў. Паўперыферыя спалучае ў сабе ад-
крыццё прадпрыемстваў як перадавых, так 
і сыравінных галін прамысловасці. У най-
большай па плошчы перыферыі было ад-
крыта ўсяго 19,9 % прамысловых прад-
прыемстваў, звязаных з перапрацоўкай мяс-
цовай сыравіны.
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