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ВСТУП
Сучасний етап формування ринкових відносин

в Україні вимагає поглибленого вивчення теорій та
концепцій розміщення продуктивних сил і регіо"
нальної економіки. Це зумовлюється тим, що ефек"
тивне розміщення продуктивних сил країни та зба"
лансований розвиток її регіонів є важливою умо"
вою забезпечення сталого розвитку національної
економіки в цілому. Особливого значення це набу"
ває в зв'язку з розвитком регіоналізму в Європі та
світі, який виступає нині як концептуальна система
вирішення проблем, пов'язаних із практичним ви"
користанням тих можливостей, які випливають з
регіонального поділу сучасних суспільств.

Зародження й становлення теорій та концепцій
розміщення продуктивних сил і регіональної еко"
номіки відбувалось у XVIII—XIX ст., а процес їх
розвитку, удосконалення та поглиблення триває
й нині. Зокрема, основи теорій розміщення вироб"
ництва закладено в працях А. Сміта, В. Петті,
Д. Рікардо, Й. Тюнена, В. Лаунхардта, А. Вебера,
В. Крісталлера, А. Льоша, В. Леонтьєва, М. Коло"
совського, М. Портера та інших вчених. Значний
внесок у розробку концепцій розміщення продук"
тивних сил і регіональної економіки зроблений
такими науковцями, як М. Бадман, Ф. Заставний,
В. Ковалевський, А. Гранберг. Проте, на нашу дум"
ку, дане питання потребує подальшого вивчення в
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зв'язку з тим, що сучасні умови формування регі"
ональної політики вимагають нових методичних і
теоретичних підходів щодо розвитку продуктив"
них сил і регіональної економіки.

Мета дослідження — вивчити теоретичні за"
сади розміщення продуктивних сил і регіональ"
ної економіки. Для досягнення мети було по"
ставлено й виконано такі завдання:

— досліджено й проаналізовано основні
теорії та концепції розміщення продуктивних сил
і регіональної економіки минулого й сьогодення;

— здійснено класифікацію основних теорій
та концепцій розміщення продуктивних сил і
регіональної економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основні теорії та концепції розміщення про"

дуктивних сил та регіональної економіки можна
умовно розділити на дві великих групи (рис. 1),
до складу яких входять як теоретичні надбання
минулого, так і сучасні теорії розвитку регіональ"
ної економіки.

У сукупності наявних теорій регіональної
економіки чільне місце посідають теорії розмі"
щення виробництва. Перш за все, привертає
увагу теорія сільськогосподарського штандор"
та Й. Тюнена (теорія розміщення сільськогос"
подарського виробництва (1826 р.) (нім. standort
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— місце розташування,
розміщення)). На основі
опрацювання значного
обсягу теоретичного ма"
теріалу й практичної
інформації, шляхом по"
рівняння витрат на пере"
везення продукції від
місця виробництва до
ринку збуту, Й. Тюнен
визначив зони, найспри"
ятливіші для роз"
міщення в їх межах пев"
них видів сільськогоспо"
дарського виробництва.
Оптимальною, за підра"
хунками, виявилась схе"
ма розміщення сільсько"
господарського вироб"
ництва у вигляді концен"
тричних кіл"поясів
різного діаметру навко"
ло центрального міста,
що поділяються на зони
виробництва різних ви"
дів сільськогосподарсь"
кої продукції. Чим вища
урожайність культур чи
продуктивність тварин,
тим ближче до міста по"
винно розміщуватись
виробництво, чим до"
рожчою є одиниця товару, тим далі від міста до"
цільно розміщувати його виробництво. Від"
повідно з віддаленням сільськогосподарсько"
го виробництва від міста знижується інтенсив"
ність його ведення. Вчений виділив шість поясів
(кіл) розміщення сільськогосподарського ви"
робництва довкола міста"ринку. Варто зазна"
чити, що Й. Тюнен — перший, хто застосував
детальні математичні розрахунки для обгрун"
тування розміщення виробництва, тобто вико"
ристання абстрактних математичних моделей
у просторовій економіці. Окрім
того, вчений є одним із засновників
теорії граничної корисності.

Актуальною в сучасних умовах
розвитку є теорія розміщення про"
мисловості (теорія раціонального
розташування промислового під"
приємства). У 1882 р. німецький вче"
ний В. Лаунхардт розробив метод
"Вагового трикутника" — метод виз"
начення місця оптимального розмі"
щення промислового підприємства
відносно джерел видобутку сирови"

ни та ринків збуту продукції. При цьому пункт
виробництва продукції та місце видобутку си"
ровини розглядаються як різні просторові точ"
ки. Вирішальним чинником при цьому, як і в по"
передній теорії, виступають транспортні витра"
ти. Вчений обгрунтував місце оптимального
розміщення нового металургійного підприєм"
ства (рис. 2).

Шляхом застосування геометричних і фізич"
них методів розрахунку визначається можливий
пункт розміщення підприємства. При цьому ним

Рис. 1. Класифікація основних теорій та концепцій розміщення
продуктивних сил та регіональної економіки

де А — пункт видобутку залізної руди;
В — пункт видобутку вугілля;
С — пункт споживання металу.

Рис. 2. Ваговий трикутник В. Лаунхардта
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може бути як кожна з трьох вершин трикутни"
ка (точки розміщення руди, вугілля і споживача
металу), так і будь"яка точка всередині фігури.
Даний метод являє собою одну з перших в еко"
номічній науці фізичних моделей, яка викорис"
товується для розв'язання теоретичних і прак"
тичних задач. Його можна застосовувати і для
більшої кількості точок (видів сировини), тоді
вони утворять випуклий багатокутник.

У 1909 р. німецький вчений А. Вебер у книзі
"Теорія штандорта промисловості" виклав кон"
цепцію, що промисловість розміщується на те"
риторії країни за принципом найменших вит"
рат і визначається трьома факторами: транс"
портним, агломераційним і фактором робочої
сили. Транспортний фактор передбачає, що бу"
дівництво підприємств здійснюється там, де
витрати на транспорт мінімальні. Цей пункт на"
зивається "транспортним штандортом". Для
його визначення (пошуку) використовується
ваговий трикутник В. Лаунхардта з урахуван"
ням двох важливих показників — матеріально"
го індексу і штандортної ваги. Матеріальний
індекс являє собою співвідношення витрат си"
ровини до маси готової продукції. Штандорт"
на маса становить суму витрат сировини та
маси готової продукції в перерахунку на оди"
ницю продукції.

Агломераційний фактор передбачає, що
підприємства розміщуються в центрах зосере"
дження інших промислових підприємств і це
слугує причиною зниження витрат на створен"
ня транспортного сполучення, енергетичного
господарства тощо. З метою визначення точки

розміщення агломераційного виробництва на"
вколо транспортних пунктів будують ізодапа"
ни, серед яких виділяють геометричне місце то"
чок, де величина транспортних витрат дорівнює
економії від агломерації виробництва.

Фактор робочої сили в цій теорії говорить
про те, що будівництво підприємств здійс"
нюється там, де є в наявності дешева робоча
сила. Вплив даного фактора "притягне" до себе
"штандорт" з місця з мінімальними транспорт"
ними витратами лише за умови, що економія на
робочих витратах буде вищою за витрати при
транспортуванні в результаті переміщення про"
дукції. Для визначення місця розташування з
урахуванням спільного впливу транспортних
витрат і робочої сили вчений запропонував по"
будову "ізодапан" — ліній, які з'єднують точки
(пункти) однакових відхилень витрат.

Варто відзначити, що з моменту виникнен"
ня "Теорія штандорта промисловості" часто
піддавалась критиці, мали місце деякі уточнен"
ня даної теорії, а також трансформація її з
використанням нових математичних методів —
векторного аналізу та лінійного програмуван"
ня.

Серед теорій розміщення виробництва варто
виокремити теорію центральних місць (теорія
розміщення системи населених пунктів). ЇЇ автор
— німецький географ В. Крісталлер у науковій
праці "Центральні місця в Німеччині" (1913 р.)
довів, що на однорідній поверхні з рівномірним
розміщенням сировинних ресурсів і однаковою
купівельною спроможністю населення виника"
ють так звані фокуси (ядра) різних ієрархічних
рівнів, навколо яких формуються поселення ниж"
чих рівнів. Ці фокуси вчений назвав центральни"
ми місцями (ЦМ). Найбільш раціональною є сис"
тема центральних місць у вигляді правильних ше"
стикутників, у кутах яких перебувають місця
нижчого рангу (рис. 3). При цьому кожне цент"
ральне місце нижчого рангу притягується до
трьох центральних місць вищого рангу.

У такий спосіб вся заселена територія по"
вністю покривається шестикутниками, які ще
називають "крісталлерівська сітка". Завдяки
цьому скорочується середня відстань збуту
продукції, поїздок за покупками і обслугову"
вання тощо. Дана теорія обгрунтовує доціль"
ність виробництва одних видів продукції в кож"
ному населеному пункті (товари першої необ"
хідності), інших — у середніх поселеннях (одяг,
побутові послуги), третіх (предмети розкоші)
— тільки у великих містах. Таким чином, кожен
населений пункт виконує певні функції та має
свій радіус впливу й тяжіння. Відповідно мож"
ливі різні методи територіальної організації си"

Рис. 3. Центральні місця за В. Крісталлером

Рис. 4. Економічні райони  у формі кола
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стем розміщення, за яких створюються спри"
ятливі умови для виконання тих чи інших функ"
цій.

Аналіз літературних джерел свідчить, що роз"
глянуті теорії Й. Тюнена, А. Вебера та В. Кріс"
таллера акумулюються в загальній теорії розмі"
щення А. Льоша. Основою утворення економіч"
них районів А. Льош вважав зони збуту продукції.
Відтак, формою ринку, що тяжіє до центрально"
го місця, є коло, оскільки відстань від його цент"
ру (ядра) до найвіддаленіших точок, що зазнають
впливу, є однаковою. Проте кола не можуть по"
вністю заповнити економічний простір, оскільки
прилягаючи одне до одного, вони утворюють не"
заповнений простір (затемнена ділянка на рис. 4),
що спричиняє зниження рівня загального попи"
ту. Вчений робить висновок, що "… із усіх мож"
ливостей досягти однакового загального попиту
найбільше землі потрібно для трикутника, а най"
менше — для правильного шестикутника. Тому
найвигіднішою формою економічних районів
буде форма гнізд бджолиних стільників" [7].

Теоретичні розробки А. Льоша та В. Кріс"
таллера мають важливе наукове та практичне
значення при дослідженні територіальних
особливостей економічного простору. Так, на
думку українських науковців, " … з метою вдос"
коналення існуючого адміністративного уст"
рою України можна зробити спробу накладен"
ня сітки пропонованих В. Крісталлером та А.
Льошем шестикутників на існуючі мережі на"
селених пунктів її регіонів. Одержавши за до"
помогою даної операції в першому наближенні
трирівневу систему районування території об"
ластей і використовуючи критерії визначення
районів і громад згідно з рекомендаціями про"
екту адміністративно"територіальної реформи,
можливо оптимізувати існуючу систему рай"
онів, а також межі сільських і селищних рад"
[4].

Заслуговує на увагу теорія економічних по"
тенціалів. Дана теорія грунтується на граві"
таційній моделі, згідно якої рівень інтенсив"
ності ділових зв'язків між регіонами прямоп"
ропорційний добутку їх економічних характе"
ристик та обернено пропорційний відстані між
ними:
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регіонами;
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 де Vi — економічний потенціал i"го регіо"
ну;

Iij — інтенсивність ділових зв'язків між ре"
гіонами;

Pi — економічний показник i"го регіону;
Pj — економічний показник j"го регіону;
dij — відстань між регіонами i та j.
Першим гравітаційну модель теорії економі"

чних потенціалів у 1929 р. використав амери"
канський науковець У. Рейлі при дослідженні
проблем роздрібного товарообігу. Згодом аме"
риканський астрофізик Дж. Стюарт вказав на
зв'язок даної концепції з фізичним законом гра"
вітації і запропонував методику розрахунку де"
мографічного потенціалу як показника просто"
рової взаємодії населених пунктів. Американсь"
кий географ Ч. Харріс застосував теорію еконо"
мічних потенціалів для розрахунку потенційної
ємності національного ринку США, в результаті
чого отримав карту потенціалів збуту для краї"
ни, при цьому найбільше значення даного показ"
ника, за результатами досліджень, має м. Нью"
Йорк.

Для розвитку регіональної економіки сьо"
годення важливе значення має теорія міжгалу"
зевого регіонального балансу "витрати — ви"
пуск" В.Леонтьєва. Теорія грунтується на регі"
ональному міжгалузевому балансі виробницт"
ва й розподілу продукції, основною метою яко"
го є відображення процесу створення і розпо"
ділу суспільного продукту в регіоні. За допо"
могою балансової моделі аналізується сучас"
ний стан та здійснюється коротко" та довгост"
роковий прогноз на перспективу внутрішньо"
районних та міжрайонних зв'язків (зокрема,
товарних і грошових потоків) для окремих сек"
торів економіки.

Міжгалузевий баланс згідно даної теорії
містить чотири розділи: таблицю міжгалузевих
виробничих зв'язків; структуру кінцевого про"
дукту; формування вартості кінцевого продукту;
перерозподіл і кінцеве використання національ"
ного доходу.

Ще однією науковою розробкою серед те"
орій розміщення виробництва є теорія еконо"
мічного районування. Сутність її полягає в
тому, що для забезпечення комплексного со"
ціально"економічного розвитку регіонів краї"
ни доцільним є її оптимальний поділ на великі
економічні райони.

Детально теоретичне підгрунтя економічно"
го районування опрацьоване М. Колосовським,
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який розробив такі основні положення:
— територія країни поділяється на еко"

номічні райони за виробничою ознакою;
— кожний район на своїй території забез"

печує комплексний розвиток господарства з
метою повного задоволення виробничих і спо"
живчих потреб за рахунок власних джерел си"
ровини та енергії;

— для кожного економічного району вста"
новлюють такі категорії виробництва: вироб"
ництво районного значення, виробництво
міжрайонного значення, виробництво загаль"
нонаціонального значення;

— економічні райони сприяють використан"
ню комбінованих технологічних процесів, що зу"
мовлює створення замкнутих енерговиробничих
циклів.

У процесі вивчення зв'язків виробництва М.
Колосовський розробив теорію енерговиробни"
чих циклів. Автор теорії дійшов висновку, що для
господарювання "...стійкий не лише вхідний
(провідний) виробничий процес (наприклад ву"
гільно"металургійний), але й широка сфера ви"
робничих групувань довкола основного проце"
су" [6]. Така сукупність виробничих процесів
формує енерговиробничий цикл (ЕВЦ) — типо"
ву існуючу сукупність виробничих процесів, що
виникають взаємозумовлено (співпідпорядкова"
но) довкола основного процесу для даного
різновиду енергії і сировини [6]. За будовою ЕВЦ
має деревоподібну форму: "стовбур" дерева —
вертикальний процес циклу, "верховіття" — го"
ризонтальні гілки, "коріння" поширюється в дов"
колишнє природне середовище, а "плоди" —
кінцеві продукти, що надходять до споживача.

З врахуванням стану науково"технічного
прогресу на період розробки теорії М. Коло"
совським було обгрунтовано вісім типів ЕВЦ, які
згодом було доповнено його послідовниками.
Відтак, сучасна система ЕВЦ включає такі скла"
дові: пірометалургійний цикл чорних металів,
пірометалургійний цикл кольорових металів,
хіміко"металургійний цикл рідких металів, на"
фтоенергохімічний, газоенергохімічний, вугле"
енергохімічний, сланцеенергохімічний, гірничо"
хімічний, лісоенергохімічний, теплоенергопро"
мисловий, атоменергопромисловий, гідроенер"
го промисловий, машинобудівний, текстильно"
промисловий, рибопромисловий, індустріально"
аграрний, гідромеліоративний, індустріально"
аграрний, індустріально"будівельний цикли.

Також М. Колосовським було розроблено
теорію територіально"виробничих комплексів.
За визначенням М. Колосовського, територі"
ально"виробничий комплекс (ТВК) являє со"
бою економічну комбінацію підприємств в

одній точці або районі, за допомогою чого до"
сягається певний економічний ефект завдяки
вдалому добору підприємств відповідно до при"
родних і економічних умов району, його транс"
порту й економіко"географічному положенню
[6]. За основу виділення ТВК вчений викорис"
тав метод енерговиробничих циклів.

За виробничою спеціалізацією, відповідно
до ЕВЦ, що перебувають в їх основі, вирізня"
ють такі типи ТВК: металургійні; машино"
будівні; паливно"енергетичні; нафтогазо"
хімічні; лісопромислові; агропромислові та ін.
За характером територіальної структури виді"
ляють ТВК: моноцентричні (у якості ядра ма"
ють один потужний економічний вузол); пол"
іцентричні (мають два або декілька ядер); де"
центричні, що формуються (потужні еко"
номічні вузли поки що відсутні) [8].

Близькою за своєю сутністю до теорії
територіально"виробничих комплексів є теорія
промислових кластерів, що виникла в західній
економічній науці. Промисловий кластер — це
група взаємозалежних географічно наближених
компаній (постачальники, виробники, посеред"
ники) і пов'язаних з ними організацій (освітні
заклади, органи державного управління, під"
приємства інфраструктури тощо), що діють у
певній сфері та взаємодоповнюють одна одну.
Головною особливістю кластерів є їхня іннова"
ційна спрямованість. На думку автора зазначе"
ної теорії М. Портера, конкурентоспро"
можність економіки країни доцільно вивчати
через конкурентоспроможність кластерів. Важ"
ливе значення при цьому має здатність останніх
ефективно використовувати внутрішні ресурси.
В результаті досліджень конкурентних можли"
востей 100 галузей у 10 країнах вчений виявив
тенденцію до зосередження найконкурентніших
транснаціональних компаній в одній країні, а то
й навіть в одному регіоні. Пояснюється це тим,
що одна або декілька фірм, досягаючи конку"
рентоспроможності на світовому ринку, поши"
рюють свій позитивний вплив на найближче ото"
чення: постачальників, споживачів і конку"
рентів. А успіхи оточення, в свою чергу, вплива"
ють на подальше зростання конкурентоспро"
можності даних компаній [9].

Вагомим внеском у розвиток теорій регіо"
нальної економіки є теорія полюсів розвитку і
центрів росту (Ф. Перру, Ж. Будвіль). Згідно даної
теорії, в умовах ринку виробництво в різних га"
лузях розвивається нерівномірно й завжди існу"
ють пропульсивні галузі, які стимулюють розви"
ток всієї економіки, являючи собою "полюси роз"
витку". У процесі концентрації виробництва такі
галузі зосереджуються у певному місці (регіоні)
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— "центрі росту". Ф. Перру розробив класифіка"
цію виробничих галузей за темпами розвитку:
галузі, що повільно розвиваються (текстильна,
суднобудівна, вугільна); галузі, що розвивають"
ся нормальними темпами, але не чинять суттєво"
го впливу на розвиток інших галузей (виробниц"
тво предметів споживання); галузі, що швидко
розвиваються (пропульсивні) і впливають на роз"
виток інших галузей (верстатобудування).

Ж. Будвіль дав визначення регіонального
центру росту, який являє собою набір галузей,
що розвиваються й розширюються, розміщених
на урбанізованій території й здатних викликати
подальший розвиток економічної діяльності у
сфері свого впливу. По суті, це є теоретичними
обгрунтуванням технополісів та технопарків, що
з'явилися згодом.

Невід'ємною частиною системи теорій ре"
гіональної економіки поряд із теоріями розмі"
щення виробництва є теорії спеціалізації регі"
онів у територіальному поділі праці, що в роз"
робленій нами класифікації представлені тео"
рією абсолютних переваг, теорією порівняль"
них переваг і теорією Хекшена — Оліна.

Теорія абсолютних переваг, основополож"
ником якої є А. Сміт, а послідовниками вчені
Дж. В. Колберт та В. Петті, грунтується на тому,
що міжнародна торгівля заснована на різниці
абсолютних витрат у виробництві продукції в
різних країнах. Мається на увазі, що кожна
країна (регіон) володіє особливими умовами та
ресурсами, які дозволяють їй мати перевагу у
виробництві певних товарів з меншими витра"
тами або виробляти за одиницю часу більшу
кількість продукції. Тому регіон повинен екс"
портувати товари, які виробляє з найменшими
витратами, а імпортувати ті, що виробляються
іншими регіонами з абсолютно нижчими вит"
ратами. З цього приводу А. Сміт зазначав:
"Якщо будь"яка чужа країна може постачати
нам якийсь товар за більш низькою ціною, ніж
ми самі в змозі виробляти його, краще придба"
ти його у неї на деяку частину продукту нашої
власної промислової праці, що докладається у
тій галузі, в якій ми володіємо деякою перева"
гою" [11].

Д. Рікардо доповнив і розвинув теорію аб"
солютних переваг А. Сміта, сформулювавши
теорію порівняльних переваг, згідно якої регі"
они повинні виробляти й вивозити товари, які
обходяться їм з мінімальними витратами по"
рівняно з іншими регіонами, а ввозити ті това"
ри, які виробляються за кордоном відносно
дешевше, ніж всередині країни. Відтак, кожен

регіон повинен спеціалізуватись на виробництві
тих товарів, за якими його витрати відносно
нижчі, хоча абсолютні витрати можуть бути
вищі, ніж в інших регіонах.

Міжнародна торгівля доцільна лише тоді,
коли має місце виробництво одного й того ж
самого виду продукції з різними порівняльни"
ми витратами.

Шведські економісти Е. Хекшер та Б. Олін,
автори теорії співвідношення факторів вироб"
ництва, довели, що порівняльні переваги з'явля"
ються внаслідок різного ступеня забезпеченості
країн факторами виробництва, тому зовнішня
торгівля повинна спеціалізуватись на товарах,
при виробництві яких найбільші витрати припа"
дають на ресурси, якими найкраще забезпече"
ний регіон. Так, регіонам з надлишком робочої
сили вигідно виробляти та експортувати тру"
домісткі товари, з надлишком капіталу — капі"
таломісткі товари, тобто у прихованому вигляді
експортуються надлишкові фактори. Фактор
вважається відносно надлишковим, якщо його
співвідношення до решти факторів в країні є ви"
щим порівняно з іншими країнами. У протилеж"
ному випадку він визнається дефіцитним.

 У 1954 р. була опублікована стаття В. Леонть"
єва**, в якій зазначалося, що у 1947 р. США, які
вважались країною з надлишком капіталу, експор"
тували трудомістку, а не капіталомістку продук"
цію, що не відповідало теорії Хекшера — Оліна.
Ця невідповідність отримала назву "Парадокс Ле"
онтьєва". Теорія Хекшера — Оліна не пояснює,
чому, наприклад, США лідирують у випуску пер"
сональних комп'ютерів, а Японія експортує побу"
тову електроніку.

Основними фундаментальними поняттями
сучасної теорії взаємодії регіональних еко"
номік є оптимум Парето, своєрідне ядро, еко"
номічна рівновага в багаторегіональній системі.

Оптимум Парето являє собою множину вар"
іантів розвитку економіки регіонів, які неможли"
во покращити для одних регіонів, не погіршуючи
стан інших, тобто різні оптимальні варіанти роз"
витку економіки регіонів неоднаково вигідні для
окремо взятих регіонів. При виборі взаємовигід"
них варіантів регіонального розвитку важливою
умовою є відношення до ядра — комплексу варі"
антів розвитку, в реалізації яких зацікавлені всі
регіони. Ядро складається лише з оптимальних,
за Парето, варіантів.

Кожний конкретний регіон обирає шлях роз"
витку відповідно інтересам свого населення,
тому постає проблема визначення умов спільно"
го ринку (ціни, тарифи тощо) за яких матиме

————————————————————
** В. Леонтьєв  — американський економіст, емігрував з СРСР на початку 1920"х років до Німеччини, потім — до США.
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місце збалансоване поєднання регіональних
рішень та рішення для всієї системи регіонів.
Класичним вважається стан економічної рівно"
ваги в багаторегіональній системі, за якого саль"
до міжрегіонального обміну (виміряне в цінах
рівноваги) кожного регіону дорівнює нулю.

Оскільки у системі наукових підходів для
організації продуктивних сил важливе значен"
ня мають територіальні аспекти, що зводяться
до вибору доцільних місць локалізації народ"
ногосподарських об'єктів, дедалі зростає роль
обгрунтування концепцій їх розміщення.

Концепція розміщення продуктивних сил
являє собою систему положень, спрямованих на
пошук доцільних шляхів їх збалансованого роз"
витку і удосконалення територіальної органі"
зації суспільного господарства. Ця динамічна
категорія змінюється залежно від можливостей
і потреб певного етапу суспільного розвитку.

Основними концепціями розміщення продук"
тивних сил є концепція просторових обмежень та
концепція територіальних можливостей населе"
них пунктів.

Концепція просторових обмежень полягає в
обмеженні територіального пошуку для розмі"
щення певних видів діяльності у заздалегідь виз"
начених регіонах. Визначення оптимального ва"
ріанта локалізації підприємства доцільно
здійснювати у межах регіону, в якому рекомен"
дується пошук точки розміщення. Однак у разі,
якщо регіон обрано невірно, навіть найкращий в
його межах варіант не буде найприйнятнішим із
всіх можливих. Відтак, використання концепції
просторових обмежень не завжди дає змогу об"
рати правильний варіант локалізації підприєм"
ства в регіоні, оскільки доцільна точка розміщен"
ня може знаходитись за межами останнього.

Модифікованою формою зазначеної кон"
цепції є концепція територіальних можливос"
тей населених пунктів, яка стосується, насам"
перед, міст, в межах яких розміщується основ"
на частина промислових об'єктів. Сутність її
зводиться до розгляду наявних у межах міста
вільних територій, виділених під промислове і
пов'язане з ним будівництво як важливої умо"
ви регулювання промислового виробництва.
Концепція передбачає економічно та соціаль"
но доцільне використання земель для будівниц"
тва промислових об'єктів.

ВИСНОВКИ
Здійснений аналіз основних теорій та кон"

цепцій розміщення продуктивних сил і регіо"
нальної економіки підтверджує, що територі"
альна організація продуктивних сил та їх регіо"
нальний розвиток є складним і багатогранним

процесом, на який впливає цілий комплекс пе"
редумов, закономірностей, принципів і фак"
торів. Їх необхідно враховувати при обгрунту"
ванні стратегій розвитку продуктивних сил і ре"
гіональної економіки держави. Це дозволить
підвищити рівень обгрунтованості рішень щодо:

— поліпшення територіальної організації
виробництва;

— обгрунтування напрямів спеціалізації
господарських комплексів регіонів;

— розробки цільових програм стратегічно"
го розвитку продуктивних сил і економіки ре"
гіонів;

— удосконалення економічного районування;
— формування територіально"виробничих

комплексів і промислових кластерів.
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