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Характерні для різних часових періодів етапи розвитку світової економіки й особливості функціонування країн у світі: зміна тенденцій, поява 
та наростання соціально-економічних і суспільно-політичних суперечностей, важливість певних ключових факторів для формування політики 
управління територіальним розвитком за різних умов зумовили виникнення ряду теорій просторового розвитку. Автори теорій і моделей про-
сторового розвитку розглядали розвиток територій з позиції широкого кола факторів впливу: географічних, адміністративних, економічних, 
соціальних, політичних, інноваційних тощо, характерних для різних часових періодів. Ефективне управління територіальним розвитком у сучас-
них умовах набуває актуальності з позиції необхідності не лише вирішення існуючих проблем, а й розширення можливостей для саморозвитку 
територій. Реалізація теоретичних положень теорій просторового розвитку знайшла практичне відображення в різні історичні періоди ста-
новлення економіки різних країн. Теорії просторового розвитку складають основу методології публічного управління, що визначає принципи, на-
прями формування та способи забезпечення функціонування організаційних структур і відповідних механізмів, моделей розвитку та управління, 
підходи до використання ресурсів та інше. За допомогою просторових теорій пояснюють і передбачають тенденції, розробляють моделі та 
механізми територіального розвитку, формують інструменти їх практичної реалізації. Внаслідок важливості, складності та взаємозалежнос-
ті з цілим колом суспільно-політичних, соціально-економічних, екологічних та інших процесів питання теоретичних підходів до формування та 
функціонування оптимальної моделі просторового розвитку постійно залишаються в полі зору дослідників і практиків світу, що надалі визначає 
перспективність і актуальність вивчення визначеної тематики.
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Характерні для різних часових періодів етапи 
розвитку світової економіки й особливості 
функціонування країн у світі (зміна тенден-

цій, поява та наростання соціально-економічних і су-
спільно-політичних суперечностей, важливість певних 

ключових факторів для формування політики управ-
ління територіальним розвитком за різних умов) зумо-
вили виникнення ряду теорій просторового розвитку.

Автори теорій і моделей просторового розвитку 
розглядали розвиток територій з позиції широкого 
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кола факторів впливу: географічних, адміністратив-
них, економічних, соціальних, політичних, інновацій-
них тощо, характерних для різних часових періодів. 
Ефективне управління територіальним розвитком у 
сучасних умовах набуває актуальності з позиції необ-
хідності не лише вирішення існуючих проблем, а й роз-
ширення можливостей для саморозвитку територій.

Розробкам теоретичних, методологічних, ме-
тодичних, прикладних підходів до вирішення питань 
просторового розвитку присвячені роботи таких 
іноземних вчених, як Й. Тюнен, А. Маршалл, А. Ве-
бер, В. Кристаллер, А. Льош, У. Айзард, П. Круґман, 
Дж. Бортс, Х. Зіберт, Р. Солоу, Т. Сван, Г. Менк’ю,  
Д. Ромер, Д. Уейл, Р. Барро, Х. Сала-і-Мартін, Р. Хол-
лу, Ч. Джонс, Г. Мюрдаль, Ф. Перру, Х. Річардсон,  
Дж. Фрідман, Ж.-Р. Будвіль, Х. Р. Ласуен, П. Потьє,  
Т. Хагерстранд, П. Хаггет, Х. Гірш, Б. Асхайм, А. Ізак-
сена, М. Портер та інших дослідників. Проблеми про-
сторового розвитку вивчалися вітчизняними вчени-
ми: М. І. Долішнім, С. І. Дорогунцовим, Б. М. Данили-
шиним, А. Г. Мазуром, Л. Т. Шевчук, М. О. Кизимом, 
В. С. Кравцівим, І. Р. Михасюком, М. І. Фащевським та 
багатьма іншими.

Внаслідок важливості, складності та взаємоза-
лежності з цілим колом суспільно-політичних, 
соціально-економічних, екологічних та інших 

процесів питання теоретичних підходів до формування 
та функціонування оптимальної моделі просторового 
розвитку постійно залишаються в полі зору дослідни-
ків і практиків світу, що надалі визначає перспектив-
ність і актуальність вивчення визначеної тематики.

Мета статті – аналіз теорій просторового роз-
витку, класифікація теорій просторового розвитку 
щодо формування та функціонування системи роз-
витку територій (регіонів, громад) для використання 
в системі публічного управління всіх рівнів і форму-
вання й ефективної реалізації регіональної політики 
в Україні.

Завдання статті:
 провести аналіз теоретичних підходів до по-

будови системи просторового розвитку;
 провести аналіз теорій (моделей, методів, 

концепцій і т. ін.) щодо формування та функ-
ціонування систем просторового розвитку у 
світі;

 здійснити класифікацію світових теорій про-
сторового розвитку, що спростить процес їх 
відбору та дозволить, після проведення де-
тального аналізу, визначати найбільш опти-
мальні для України, і буде однією із складових 
теоретико-методологічної бази обґрунтуван-
ня пріоритетних напрямів розвитку країни та 
використання різних інструментів як держав-
ної, так і місцевої публічної політики щодо 
ефективного управління розвитком терито-
рій в Україні.

Теорії просторового розвитку представляють 
собою цілісні системи взаємопов’язаних прин-
ципів, ідей, висновків та уявлень про зв’язки 

між явищами та процесами, що характеризують фор-
ми функціонування та тенденції розвитку територій 
[16]. Вони складають основу методології публічного 
управління, що визначає принципи, напрями форму-
вання та способи забезпечення функціонування орга-
нізаційних структур і відповідних механізмів, моде-
лей розвитку й управління, підходи до використання 
ресурсів та інше. За допомогою просторових теорій 
пояснюють і передбачають тенденції, розробляють 
моделі та механізми територіального розвитку, фор-
мують інструменти їх практичної реалізації.

Класифікація теорії просторового розвитку, за-
лежно від певних ознак, представлена групами за на-
прямами: теорії просторового розміщення, неокла-
сичні теорії, теорії кумулятивного зростання тощо.

Формування групи теорій просторового розмі-
щення відбувалося під впливом економічних і геогра-
фічних теорій [16]: розміщення сільського господар-
ства (Й. фон Тюнен), промислових (індустріальних) 
районів (А. Маршалл), розміщення промисловості 
(А. Вебер), центральних місць (В. Кристаллер), про-
сторової економічної рівноваги (А. Льош), розміщен-
ня виробництва (У. Айзард) та інших, які надалі стали 
основою для досліджень економічних і просторових 
механізмів появи відмінностей у розподілі діяльнос-
ті. У положеннях теорій нової економічної географії 
П. Круґмана, агломерацій П. Круґмана та Д. Ромера 
[7] економічний розвиток територій розглядається 
через розосередження й агломерацію економічної ак-
тивності (табл. 1).

Передумовою дослідження територіальних аси-
метрій виступають: неокласичні теорії, що базуються 
на виробничій функції, та теорії кумулятивного зрос-
тання, які є синтезом неокейнсіанських, інституціо-
нальних і економіко-географічних моделей [13].

В основу теорій неокласичного напрямку по-
кладено правила виробничої функції зі спадною або 
постійною віддачею від масштабу, конвергенції, між-
регіональної торгівлі та мобільності факторів вироб-
ництва, переміщень і відстаней, збалансованого або 
рівноважного зростання й умови вільної конкуренції 
[17; 19] (табл. 2).

У теоретичних положеннях представників нео-
класичного напрямку економічний розвиток розгля-
дається з позиції різних факторів впливу: на думку 
Р. Солоу, збільшення економічного зростання від-
бувається на фоні підвищення продуктивності пра-
ці залежно від техніки, технології й організації ви-
робництва; за поглядами Р. Е. Холла та Ч. І. Джонса, 
крім традиційних факторів, на економічне зростання 
впливають інфраструктурні (соціальні, інституціо-
нальні, політичні) та географічні фактори; Дж. Бортс 
пов’язує зближення рівня територіального розвит-
ку з мобільністю чинників економічного зростання 
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Таблиця 1

Група теорій за напрямом просторового розміщення

Назва, автор Ключові тези

Теорія розміщення сільського гос-
подарства, Й. фон Тюнен

Обґрунтування впливу чинників відстані на вигідність ведення сільського госпо-
дарства та транспортування продукції. Модель утворення функціональних зон 
навколо міста, які забезпечують раціональне виробництво і збут сільськогоспо-
дарської продукції 

Теорія промислових (індустріаль-
них) районів, А. Маршалл

Виділення промислових районів малих і середніх підприємств як альтернативи 
великим вертикально-інтегрованим виробничим комплексам. Формування 
основи теорії територіально-виробничих комплексів, кластерів

Теорія розміщення промисловості, 
А. Вебер

Формування факторів розміщення виробництва, що визначають «штандорт» (від 
нім. standort – місце розташування, розміщення) – оптимальне місце розташуван-
ня підприємства або комбінації підприємств. Розміщення промисловості визна-
чається транспортною, робочою, агломераційною орієнтаціями

Теорія центральних місць,  
В. Кристаллер

Визначення фокусів (ядер) різного рівня ієрархії, які притягують поселення ниж-
чих рівнів. Мережа розселення розглядається залежно від збутового, транспорт-
ного й адміністративного факторів

Теорія просторової економічної 
рівноваги, А. Льош

Визначення теоретичних проблем розміщення господарства в країні й економіч-
них районах. Модель просторової організації господарства залежно від ринку 
збуту, транспортних витрат і розміщення населення

Методи регіонального аналізу,  
У. Айзард

Адаптовано методи макроекономіки для досліджень регіонів і міжрегіональних 
зв’язків, розроблено моделі просторової рівноваги, формування промислових 
комплексів, досліджено суперечності в регіональних системах та ін.

Теорія нової економічної географії, 
П. Круґман

Закономірність виникнення регіональної агломерації на основі функціонування 
ринку або доступу до ринку є більшою, ніж ефект від масштабу виробництва, 
транспортних витрат і мобільності факторів виробництва

Теорія агломерацій,  
П. Круґман, Д. Ромер

Визначення концентрації виробничої діяльності в певних регіонах як основного 
фактора зростання. Головною причиною нерівномірного розвитку регіонів ви-
ступає агломерація виробничої діяльності територій

Джерело: узагальнено за [4; 5; 7; 16; 18].

Таблиця 2

Група теорій неокласичного напрямку

Назва, автор Ключові тези

Методи виміру регіонального зростання,  
Дж. Бортс, Х. Зіберт

Основний акцент робиться на фактори, що збільшують  
виробничий потенціал економіки територій (кількість  
і якість природних ресурсів, загальна чисельність і ква-
ліфікація трудових ресурсів, запаси капіталу, рівень тех-
нологій, транспортні витрати, соціальні фактори тощо). 
Рівень зростання економіки досягається за допомогою 
міжрегіонального руху факторів

Моделі збіжності, або конвергенції,  
Р. Солоу, Т. Сван, Г. Менк’ю, Д. Ромер, Д. Уейл, Р. Барро,  
Х. Сала-і-Мартін

Використовуються для оцінки ступеня збіжності між краї-
нами та в межах однієї країни. Розділяються фактори капі-
талу на фізичні (або матеріальні) та людські, що дозволяє 
визначати ступінь взаємозамінності праці та капіталу,  
а також швидкість і конвергенцію темпів зростання еконо-
міки територій

Теорія статистичної оцінки ролі соціальних і політичних 
факторів у підвищенні продуктивності праці,  
Р. Е. Холл і Ч. І. Джонс

Крім традиційних виробничих факторів зростання (фізич-
ний, людський капітал, праця тощо) враховано соціальні, 
інституціональні, політичні, географічні. Особлива увага 
приділяється показнику ефективності використання ро-
бочої сили, що визначається розбіжностями в соціальній 
інфраструктурі країн

Джерело: узагальнено за [13; 21; 22].
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(«земля», «капітал», «праця») і технологічним рівнем 
виробництва [1].

Положення багатьох неокласичних теорій пе-
редбачають зближення відмінностей економічного 
територіального розвитку через механізм стихійного 
ринку, який ґрунтується на базових положеннях тео-
рій порівняльних переваг Д. Рікардо, співвідношенні 
факторів виробництва Хекшера – Оліна, моделі ви-
рівнювання цін на фактори виробництва Хекшера –  
Оліна – Самуельсона, теорії конвергенції Солоу і Сва-
на, моделі екзогенного економічного зростання Мен-
кью – Ромера – Уейла, Барро, Сала-і-Мартіна [13].

У результаті практичного застосування неокла-
сичні моделі дозволяють: 
 вимірювати територіальні ефекти; 
 визначати напрямки руху факторів виробни-

цтва, товарів і послуг; 
 виявляти ступінь впливу виробничих і про-

сторових факторів на темпи зростання еко-
номіки; 

 передбачати збіжність (конвергенцію) тери-
торіальних факторів.

Здобутки неокласичних теорій набувають осо-
бливої актуальності для обґрунтування нової 
ролі територій в умовах сучасної глобалізації з 

метою підвищення ефективності економічних проце-
сів на основі виявлення чинників просторового роз-
витку та пошуку нових зв’язків і залежностей.

Серед слабких місць неокласичних моделей: 
 занадто жорсткі передумови, які викорис-

товуються для пояснення територіального 
зростання; 

 надмірна увага до обробного сектора; 
 зневага до соціальних і політичних факторів; 
 ігнорування інновацій і каналів їх поширення 

в економіці; 
 розгляд зростання як послідовно змінюваний 

один одного однорідний рівноважний стан, а 
також допущення однорідності економічного 
простору та часу; 

 використання в моделях умов вільної конку-
ренції; 

 приділення значної уваги зовнішнім факто-
рам, дія яких дуже слабо вивчена [13].

Теорії кумулятивного зростання (Г. Мюрдаль,  
Ф. Перру, А. Вебер, Х. Річардсон, Дж. Фрідман, Ж.-Р. Буд- 
віль та ін.) базуються на парадигмі нерівномірності 
територіального зростання економіки та виокрем-
ленні полюсів зростання, популяризації проведення 
активної політики зменшення диспропорцій у рівнях 
економічного розвитку шляхом стимулювання най-
більш відсталих територій [2].

Елементами теорії кумулятивного зростання 
виступають: 
 посткейнсіанська теорія, що відстоює необ-

хідність державного регулювання просторо-

вих відмінностей і стимулювання інвестицій 
та капіталу в слаборозвинуті території; 

 теорія незбалансованого розвитку, що вивчає 
територіальні розбіжності під впливом рин-
кових відносин та їх зростання при відсутнос-
ті державного регулювання; 

 суспільна теорія регіоналізму з акцентом на 
асиметрії в системі «центр – периферія» у ме - 
жах відокремленого розподілу ресурсів, по-
літичної влади, соціальних відмінностей, кон-
фліктів [6; 11].

Базові положення цих теорій і моделей (табл. 3)  
обґрунтовані: 
 виникненням центрів зростання та каналів їх 

розповсюдження в просторовій економіці; 
 утворенням агломерацій і центральних місць; 
 дифузією нововведень, розвитком периферій-

них територій; 
 постійною віддачею від масштабу; 
 нерівномірним зростанням в умовах вільної 

конкуренції [13].

Розвиток теорії «полюсів зростання» як осно-
ви кумулятивної теорії представлений у ро-
ботах: Ф. Перру – виділено полюси зростання 

на основі концентрації виробництва перспективних 
галузей у певному місті (регіоні, території); Ж.-Р. Буд-
вілем – обґрунтовано можливість розгляду полюсів 
зростання як конкретних територій (населених пунк-
тів), що мають інноваційну спрямованість; Х. Р. Ласу-
еном – деталізовано уявлення про полюси економіч-
ного зростання; П. Потьє – визначено осі розвитку 
території, обґрунтовано положення щодо утворення 
додаткових імпульсів зростання для територій, що 
забезпечують транспортний зв’язок між полюсами 
зростання [17].

Натомість ефективність використання закладе-
них у положеннях теорії «полюсів зростання» ринко-
вих механізмів виробничої та територіальної само-
організації потребують запровадження державних 
механізмів управління, спрямованих як на створення 
«полюсів зростання», так і на поширення їх ефекту. 
У теорії «центр – периферія» Дж. Фрідмана розгля-
дається трансформація центр-периферійної струк-
тури у відносно рівномірно розподілену по території 
мережу взаємозалежних міських центрів з високим 
ступенем інтеграції місцевих економік [9] на основі 
застосування державних механізмів впливу на тери-
торіальний розвиток.

Практичне застосування кумулятивних моде-
лей дозволяє здійснювати: 
 урахування реальних територіальних факто-

рів; 
 використання інновацій як основного факто-

ру зростання територій; 
 застосування певних можливостей і потенціа-

лу для вирівнювання соціально-економічного 
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Таблиця 3

Група теорій кумулятивного напрямку

Назва, автор Ключові тези

Теорія кумулятивного зростання,  
Г. Мюрдаль

Переваги певних місцевостей, центрів (полюсів) зростання виклика-
ють прискорення їхнього розвитку та відставання відсталих територій. 
Зростання економіки відбувається нерівномірно, і рівні економічного 
розвитку територій не зближаються, однак, завдяки процесу «розбіжні 
ефекти», можливе їхнє деяке вирівнювання

Теорія полюсів зростання,  
Ж-Р. Будвіль, Ф. Перру, Х. Р. Ласуен

Визначення поняття «полюси зростання» та їх класифікацій. Роль дер-
жави у створенні «полюсів зростання» і «каналів» поширення «ефектів 
збільшення», гармонізації розвитку, зменшення неоднорідності або 
нерівномірності в економіці, галузях і територіях. Пропонується гармо-
нізоване зростання й індикативне планування як інструменти для змен-
шення неоднорідності або розбіжностей рівнів економічного розвитку 
територій і країн

Теорія «осі розвитку»,  
П. Потьє

Території, які розташовані між полюсами зростання та які забезпечують 
транспортний зв’язок, одержують додаткові імпульси зростання завдяки 
збільшенню вантажопотоків, поширенню інновації, розвитку інфра-
структури, перетворюються в осі (коридори) розвитку, що визначають 
разом з «полюсами зростання» просторовий каркас економічного зрос-
тання території або країни

Модель сукупної причинної обумовленості,  
модель міської агломерації,  
Х. Річардсон

Будь-який розподіл державних ресурсів серед територій, що має метою 
максимально збільшити національне економічне зростання, буде лише 
підсилювати територіальні нерівності. Основним фактором зростання 
є концентрація виробничої діяльності в містах – великих промисло-
вих центрах, що є полюсами зростання. Територіальна агломераційна 
економіка відіграє ключову роль, стимулюючи технічний прогрес і під-
вищення продуктивності праці, впливаючи на процеси розміщення під-
приємств

Теорія «центр – периферія»,  
Дж. Фрідман

Основними напрямами визначені: стимулювання розвитку нових опо-
рних територій на периферії та підтримка міграції населення з найбільш 
депресивних територій в опорні. Кінцевим результатом є трансформація 
центр-периферійної структури у відносно рівномірно розподілену по 
території мережу взаємозалежних міських центрів з високим ступенем 
інтеграції місцевих економік

Модель «дифузії інновацій»,  
Т. Хагерстранд, П. Хаггет

Сформовані стадії розвитку «хвилі нововведень»: різкий контраст між 
центрами та периферійними територіями на фоні дії потужних відцен-
трових сил призводить до утворення нових центрів і скорочення тери-
торіальних контрастів, відбувається поширення розвитку та загальний, 
але повільний, асимптотичний підйом до максимуму

Модель «вулкан»,  
Х. Гірш

Велика міська агломерація з розвинутою промисловістю та потужною 
науковою базою розвивається під дією періодичних імпульсів інновацій-
ної діяльності, які згодом поширюються на периферію, супроводжується 
підвищенням рівня добробуту відсталих територій

Джерело: узагальнено за [9; 13; 15–17].

розвитку територій шляхом дифузії нововве-
день і індустріалізації; 

 використання при розробці конкретних тери-
торіальних програм розвитку [13].

Серед слабких місць кумулятивних моделей на-
зиваються: 
 орієнтація на великі господарства, відсут-

ність належної уваги до специфіки території 
та значення малих підприємств, які найчас-
тіше мають визначальний вплив на територі-
альну економіку; 

 невизначеність питань внутрішньої погодже-
ності та значення транснаціональних фірм у 
розвитку економічного простору [13].

Система теорій просторового розвитку складає 
основу наукової бази, що вивчає територіаль-
не розміщення економічної діяльності та ди-

ференціацію рівнів економічної активності територій 
під впливом певних факторів [20]. Незважаючи на 
значну кількість теорій, постійно триває пошук но-
вих підходів і моделей, оскільки будь-яка з існуючих 
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теорій не може дати вичерпні відповіді на питання 
ефективності управління територіальним розвитком.

Подальше формування просторових теорій від-
бувається під впливом сучасних пріоритетів розви-
тку територіальних систем, серед яких: 
 триваючі процеси самоорганізації;
 диференціація життєвого простору;
 ідентифікація та забезпечення конкурентного 

стану соціально-економічних систем у межах 
адміністративних територій;

 посилення значення інноваційних і культур-
но-духовних чинників;

 забезпечення повноцінного життєвого про-
стору на засадах сталості.

Теорія саморозвитку Д. Ромера обґрунтовує 
територіальний розвиток з позицій ендогенної рів-
новаги, сприяння забезпеченню самодостатності на 
основі наявного соціально-економічного потенціа-
лу територій, використання локальних конкурент-
них переваг, культури менеджменту, індустріальних 
традиції та ін. [16]. Теорія конкурентоспроможності 
М. Портера [16] представляє взаємовідносини між 
суб’єктами з позиції новацій, інтеграції на основі 
спільних інтересів та узгоджених дій, з метою ство-
рення якісного життєвого середовища. На основі 
теорії регіональних інноваційних систем Б. Асхайма 
та А. Ізаксена промислові райони, як джерела іннова-
цій і суттєвого потенціалу для розвитку, виступають 
«центрами зростання держави», чим підтверджуєть-
ся зв’язок теорій і концепцій територіального розви-
тку та управління [3].

Реалізація теоретичних положень теорій про-
сторового розвитку знайшла практичне від-
ображення в різні історичні періоди становлен-

ня економіки різних країн.
Так, наприклад, розвиток європейської моделі 

територіального управління відбувався під впливом 
послідовної зміни різних методичних підходів: від 
допомоги кризовим територіям (початок ХХ ст.); за-
провадження міжрегіонального перерозподілу еко-
номічного зростання з орієнтацією на збалансований 
територіальний розвиток і створення полюсів зрос-
тання (середина ХХ ст.) і реформування адміністра-
тивно-територіального устрою (кінець ХХ ст.) на 
основі максимального використання внутрішнього 
потенціалу територій, підтримки малого та серед-
нього бізнесу. Особливістю сучасного періоду є те-
риторіальний саморозвиток з урахуванням інтересів 
територій і покладання відповідальності за власний 
розвиток на місцеву владу.

Розвиток соціально-економічної та територі-
альної політики в Україні, на відміну від європейської 
практики поступового уточнення пріоритетів, від-
бувається здебільшого під впливом теорій, спрямо-
ваних на підтримку проблемних територій, з пара-
лельним використанням елементів інших теорій, що 

характеризують територіальне зростання на основі 
інноваційності, конкурентоспроможності, розвитку 
місцевого самоврядування.

Запропонований розподіл теорій просторового 
розвитку дозволяє виділити різні їх ознаки: направ-
лені на подолання існуючих територіальних проблем 
і на подальший розвиток територій, що, своєю чер-
гою, полегшить вибір і використання інструментів 
залежно від визначених пріоритетів державної соці-
ально-економічної, зокрема регіональної, політики 
країни й ефективної її реалізації (рис. 1).

Також слід відмітити, що в дослідженні теоре-
тичних і практичних аспектів функціонування 
різних країн та їх територій поняття просто-

рового розвитку розглядається спільно з питаннями 
публічного управління, нормативно-правового регу-
лювання, фінансового забезпечення, соціально-еко-
номічного розвитку, інвестиційної привабливості, за-
хисту прав і свобод громадян тощо. Враховуючи зна-
чну кількість теорій просторового розвитку, сформу-
льовані й різні його визначення.

Просторовий розвиток пропонується визнача-
ти [10] як форму координації динамічного процесу 
кількісних і якісних змін будь-яких явищ (регіон, еко-
номіка регіону, соціально-економічна система), який 
враховує зв’язки всіх складових (економічної, соці-
альної, екологічної, інноваційної, інших сфер), у ре-
зультаті чого розвиток набуває нового якісного стану 
у вигляді певного співвідношення елементів, що за-
безпечує отримання синергетичного ефекту. 

Просторовим розвитком пропонується вважа-
ти соціально-економічний простір, який розгляда-
ється як частина географічного простору, утворена 
сукупністю соціальних груп, індивідуумів, об’єктів і 
суб’єктів господарювання, інституційних структур і 
взаємовідносинами між ними, а також потоками ре-
човини та енергії, сформованими в процесі їх взаємо-
дії з природним середовищем [8].

Під просторовим розвитком розуміється комп-
лекс організаційних заходів управління елементами 
та зв’язками територій, систему дій, спрямованих на 
оптимізацію просторових змін [12].

Просторовий розвиток будь-якої країни здій-
снюється через реалізацію пріоритетів соціально-
економічної політики та політики територіального 
розвитку, що спрямовуються на вирішення завдань 
місцевого значення в економічній, соціальній, еко-
логічній, адміністративній, організаційній, інших 
сферах життєдіяльності суспільства, які враховують 
загальнодержавні та місцеві інтереси [14].

ВИСНОВКИ
Дослідження еволюції теорій, моделей, методів 

просторового розвитку, які знайшли своє практичне 
втілення та функціонують у різних країнах, дозволяє 
зробити певні висновки для України.
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Теорія розміщення сільського господарства 
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Модель сукупної причинної обумовленості, 
міської агломерації

Рис. 1. Розподіл теорій просторового розвитку за ознаками:  
подолання територіальних проблем і розвитку територій

Джерело: авторська розробка.
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1. Політика соціально-економічного та терито-
ріального розвитку в Україні формується та 
реалізується в основному з використанням 
теорій, спрямованих на підтримку проблем-
них територій, паралельно із застосуванням 
елементів інших теорій (наприклад, теорія ре-
гіональних інноваційних систем, теорія кон-
курентоспроможності території).

2. Запропоноване узагальнення положень тео-
рій просторового розвитку за ознаками по-
долання територіальних проблем і розвитку 
територій дозволить у подальшому система-
тизувати та полегшити процес визначення й 
обґрунтування пріоритетних напрямів розви-
тку країни та вибір інструментів ефективної 
реалізації національної, регіональної, місце-
вої політики щодо ефективного управління 
розвитком територій в Україні.

3. На основі наукових досліджень і практичного 
досвіду доцільним є визначення оптимальних 
моделей просторового розвитку, які б відпо-
відали національним (регіональним, місце-
вим) особливостям, тенденціям розвитку та 
були найбільш ефективними для територій 
України.

4. Потребує подальшого постійного дослідження 
питання ефективного законодавчого забезпе-
чення та практичного функціонування просто-
рового розвитку в Україні, виявлення проблем 
і розробка пропозицій щодо їх вирішення.      
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