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Постановка проблеми. Концептуальні 
аспекти моделювання механізму територі-
ального планування економіки регіону мають 
своєю основою територіальну самоорганізацію 
населення й державну організацію території.

Історичний досвід і дослідження в цій 
сфері показують, що держава без країни 
неможлива. Однак, і країна (у соціально-тери-
торіальному розумінні терміна) без держави – 
явище також неспроможне. Країна форму-
ється під впливом двох взаємозалежних, але 
часом і взаємовиключних явищ: територіаль-
ної самоорганізації населення й державної 
організації території. Результатом їх взаємо-
дії і є країна як територія, що знаходиться під 
юрисдикцією держави.

Вважаємо, що ця теза є базисним для 
моделювання механізму територіального 
планування економіки регіону. Вона визна-
чає ключові аспекти моделювання механізму 
територіального планування економіки регі-
ону, серед яких варто виділити наступні.

Аналіз останніх досліджень. Аналіз робіт 
з питань регіонального розвитку [1-3] показує, 
що перспективним напрямком регіонального 
розвитку виступає міжрегіональна інтеграція. 
Важливішими позитивними ознаками форму-
вання великих територіально-господарських 
комплексів є:

- інтегрованість зв'язків між фірмами, під-
приємствами різних регіонів і галузей, а також 
науковими організаціями й органами влади; 

- консолідація соціально-економічних інтер-
есів при їх взаємодії на основі ефективного 
перерозподілу ресурсів на ринкових умовах; 

- здатність перенастроювання стратегіч-
ного управління учасників цих форм при зміні 
факторів й умов зовнішнього середовища для 
реалізації переваг міжрегіональної економіч-
ної інтеграції, переходу до інноваційного типу 
розвитку економіки; 

- економічна стабільність внутрішніх і 
зовнішніх зв'язків у довгостроковій перспек-
тиві; 
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- комерціалізація результатів НДДКР за 
допомогою практичного їх впровадження у 
виробничу діяльність різних господарських 
систем у рамках регіональних економік для 
підвищення ефективності освоєння базисних 
інновацій. 

За таких умов необхідне переосмислення 
наукових засад стратегічного планування 
територіального розвитку економіки регіонів в 
умовах територіальної інтеграції.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою цієї статті є формування наукових 
засад стратегічного планування територіаль-
ного розвитку економіки регіонів в умовах 
територіальної інтеграції.

Виклад основного матеріалу. Сучасне 
велике об'єднання територій країни – це регіон 
й, насамперед, великий суб'єкт власності 
(міжрегіональної й міжкомунальної) і еконо-
мічної діяльності. Розміщення штаб-квартир і 
філій корпорації, їх механізми ціноутворення, 
розподілу робочих місць і замовлень, транс-
фертів доходів, сплати податків впливають 
на економічне становище регіонів. Не менше, 
ніж сучасні корпорації, регіони мають зна-
чний ресурсний потенціал для саморозвитку. 
Подальше розширення економічної самостій-
ності регіонів (шляхом передачі економічних 
прав від центру) - один з головних напрямків 
ринкових реформ. 

Регіон являє собою територіальний про-
стір, у якому об'єктивно повинні збігатися 
чотири точки інтеграції: регіон-адміністра-
ція, регіон-корпорація, регіон-ринок, регіон-
соціум. Сукупність зазначених інтеграційних 
систем представляє просторову організа-
цію населення в єдності й цілісності відтво-
рювального процесу зі своєю економічною 
базою, регіональними й міжрегіональними 
потребами й інтересами. 

На основі аналізу традиційних вітчизня-
них теорій розвитку суспільного поділу праці 
[4, 5], які розділяли його на територіальну й 
галузеву форми, і створеної надалі теорії 
регіонального планування і її складової час-
тини – теорії ТВК, можна побачити, що важли-
вим елементом теорії регіонального розвитку 
є принцип «відкритості» регіональних систем, 
розвиток якого в першу чергу відбувався в 
сфері теоретичних і практичних розробок між-
галузевих і міжрегіональних балансів. Опис 
розвитку визначень і понять «регіону» показує 
його як елемент відтворювальної системи, що 
характеризується наявністю відтворюваль-
ного процесу й визначає суспільний відтво-
рювальний процес у цілому. Однак практична 

реалізація подібної концепції натрапляла на 
істотні труднощі, які об'єктивно випливали з 
сутності централізованої планової економіки.

Аналіз теоретичних досліджень і практики 
функціонування регіональної економіки дозво-
ляє зробити висновок про етапізацію в еволю-
ції регіональних систем, в основі якої лежить 
розвиток територіального поділу праці.

Планування розвитку територій у рамках 
всіх суспільних формацій, що мали місце, 
займає особливе місце, у першу чергу, при 
регулюванні господарської діяльності.

Планування розвитку територій у радян-
ській економіці здійснювалося на підставі 
генеральної схеми розміщення продуктивних 
сил і генеральної схеми розселення, які були 
основою подальшого планування й терито-
ріального проектування, у тому числі роз-
роблялися комплексні районні планування. 
Розроблювальні документи містили в собі: 
комплексну оцінку й функціональне зону-
вання території, аналіз площадок для про-
мислового, цивільного й рекреаційного будів-
ництва; уточнення й подальшу деталізацію 
питань розвитку господарства, розміщення 
промислових, сільськогосподарських і тран-
спортних об'єктів на конкретних площадках; 
пропозиції по формуванню систем розсе-
лення, охорони здоров'я й освіти; виявлення 
мережі перспективних сільськогосподарських 
місць; розробку питань розвитку транспорту, 
водопостачання, енергопостачання й т.д.

Здійснення демократичних і ринкових 
реформ в України накладає істотні умови 
в плануванні розвитку територій. Механізм 
територіального планування знайшов своє 
застосування в Законі України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», Законі Укра-
їни «Про Генеральну схему планування тери-
торії України» через інститут містобудівного 
планування розвитку територій. Містобудівне 
планування розвитку територій реалізову-
ється за допомогою розробки й затвердження 
Генеральної схеми планування території Укра-
їни, консолідованих схем містобудівного пла-
нування (державний рівень), територіальних 
комплексних схем містобудівного планування 
розвитку територій регіонів і частин регіонів 
(регіональний рівень), територіальних комп-
лексних схем містобудівного планування роз-
витку територій районів, генеральних планів 
міських і сільських поселень, проектів меж 
міських і сільських поселень, меж інших міс-
цевих утворень (місцевий рівень).

Інструментом державного регулювання 
планування територій є містобудівна докумен-
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тація, яка поділяється на документацію дер-
жавного, регіонального та місцевого рівнів. 

Схеми планування території на регіональ-
ному рівні – планувальна документація, яка 
розробляється у розвиток Генеральної схеми 
планування території України та визначає 
принципові вирішення розвитку, планування, 
забудови, використання територій адміністра-
тивно-територіальних одиниць та їх окремих 
частин.

Таким чином, територіальне планування – 
це планування розвитку територій, у тому 
числі для встановлення функціональних зон, 
зон планованого розміщення об'єктів капі-
тального будівництва для державних або 
муніципальних потреб, зон з особливими 
умовами використання територій. Цілями 
територіального планування є забезпечення 
стійкого розвитку територій, розвиток інже-
нерної, транспортної й соціальної інфраструк-
тур, забезпечення врахування інтересів всіх 
суб'єктів містобудівних відносин, до числа 
яких відносяться Україна, регіони, місцеві 
утворення, фізичні і юридичні особи.

Стійкий розвиток територій – це забезпе-
чення при здійсненні містобудівної діяльності 
безпеки й сприятливих умов життєдіяльності 
людини, обмеження негативного впливу гос-
подарської й іншої діяльності на навколишнє 
середовище й забезпечення охорони й раціо-
нального використання природних ресурсів в 
інтересах сьогоднішніх й майбутніх поколінь.

У зв'язку із цим територіальне планування 
спрямовано на визначення в документах 
територіального планування призначення 
територій виходячи із сукупності соціальних, 
економічних, екологічних й інших факторів з 
метою забезпечення стійкого розвитку тери-
торій, розвитку інженерної, транспортної й 
соціальної інфраструктур, забезпечення вра-
хування інтересів громадян й їх об'єднань, 
України, регіонів, місцевих утворень.

Одним з основних принципів є забезпе-
чення збалансованого урахування екологіч-
них, економічних, соціальних й інших факто-
рів. Такий баланс розглядається як основа 
стійкого розвитку території.

Сучасні підходи при розробці схем розви-
тку й розміщення продуктивних сил дають 
можливість відповідним чином представити 
територіальну організацію економіки регіону 
й плановані перспективи розвитку галузей й 
секторів в рамках даної території.

У вітчизняних дослідженнях [6, 7] відзнача-
ється, що використовуючи географічний і геопо-
літичний фактори розвитку й розміщення про-

дуктивних сил, при посиленні факторів впливу 
через державну інвестиційну політику можна 
планувати й забезпечити позитивну динаміку в 
розвитку регіону, що повинне сприяти:

1) подальшому розвитку економіки з вико-
ристанням сформованих галузевих центрів у 
регіоні;

2) інтеграції регіону у світове господарство 
за рахунок розвитку галузей економіки;

3) розвитку інфраструктури економіки регі-
ону, на основі наявних природних ресурсів, 
розгалуженої мережі залізниць, підприємств 
повітряного, трубопровідного транспорту, 
засобів зв'язку й т.д.;

4) досягненню балансу соціальних, еко-
номічних, екологічних й інституціональних 
показників при модернізації діючих вироб-
ництв і створенні нових;

5) розробці й прийняттю державних і регіо-
нальних нормативних актів, що сприяють роз-
витку економіки регіонів.

Очевидно, що підходи, викорисовувані при 
розробці схем розвитку й розміщення продук-
тивних сил, задають теоретико-методологічну 
основу для територіального планування еко-
номіки регіону й дозволяють виявити:

- структурні особливості економіки регіону 
в сучасних умовах;

- особливості територіальної організації 
економіки регіону;

- організаційно-економічні передумови 
вдосконалювання територіального плану-
вання економіки регіону.

На підставі аналізу теоретико-методоло-
гічних підходів, практики й сучасних норма-
тивних вимог ми визначаємо територіальне 
планування економіки регіону як симбіоз кон-
цепцій розвитку територій і розміщення про-
дуктивних сил у рамках вимог чинного зако-
нодавства до територіального планування. 
Іншими словами, оскільки територіальне 
планування являє собою картографічну візу-
алізацію стратегії й комплексної програми 
розвитку регіону, територіальне планування 
економіки регіону є картографічним уявлен-
ням економічної політики й програми розви-
тку економіки регіону.

У цей час основна господарська діяльність 
здійснюється в регіонах. Їм дане право само-
стійно вирішувати економічні проблеми, вста-
новлювати міжрегіональні зв'язки й зв'язки із 
закордонними країнами.

При вивченні регіональних проблем і шля-
хів розвитку регіонів необхідно прийняти до 
уваги, що українські регіони помітно відріз-
няються друг від друга. Дані розходження 
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носять територіальний, природно-географіч-
ний характер, а також включають різницю в 
економічному потенціалі, рівні розвитку галу-
зей промисловості й сільського господарства. 

Вивчення минулого досвіду організації 
територіального розподілу країни дозволяє 
стверджувати, що на даному етапі економіч-
ного розвитку в контексті необхідності згла-
джування територіальних розходжень в еко-
номічному розвитку регіонів необхідні свіжий 
погляд й інший підхід до територіального 
устрою країни з метою зниження регіональної 
диференціації. 

Регіон - це цілісна економіко-географічна 
територія, що являє собою локально-спеціа-
лізовану частину національного господарства 
країни, що володіє комплексним соціально-
економічним розвитком зі стійким внутрішнім 
зв'язком між його елементами; можливістю від-
творення продукції галузей спеціалізації терито-
рії для вирішення загальнодержавних завдань.

У вузькому змісті нерівномірність розвитку 
територій можна описати як умови функціо-
нування територій, при яких відсутній рівний 
доступ цих територій до обмежених ресурсів. 
При пошуку механізму вирівнювання регіо-
нальної соціально-економічної диференціа-
ції цілком правомірно виходити з нерівномір-
ності розподілу ресурсів у територіальному 
просторі України.

Нерівномірність розвитку можна розгля-
дати також й у територіальному аспекті. 
У сформованій ситуації вирішення питань 
згладжування нерівномірного розвитку є 
найважливішим стратегічним завданням на 
сучасному етапі. Територіальний простір й 
у радянську епоху не був однорідним. Укра-
їна унікальна держава по багатьом аспектам. 
Велика територія, високий ступінь територі-
альної соціально-економічної диференціа-
ції, багатонаціональність території, вигідне 
географічне положення, клімат породжу-
ють безліч проблем економічного характеру. 
Об'єктивними причинами територіальних роз-
ходжень регіонів України є природно-кліма-
тичні, історичні, культурні фактори, а також, 
сформована структура господарства. Труд-
нощі у вирішенні існуючих проблем поляга-
ють в багатокритеріальності завдань, а також 
у необхідності приймати рішення в умовах 
невизначеності й ризику. Внаслідок, названих 
об'єктивних причин неможливо з абсолютною 
точністю вгадати наслідки прийняття тих або 
інших рішень.

Перехід на ринкову систему господарю-
вання й процеси, що супроводжували цей 

перехід, зробили серйозний вплив, на тери-
торіальну диференціацію сприяючи все біль-
шому розшаруванню суспільства й територій. 
Але при досягненні певного рівня розша-
рування неминуче призводить до неконтр-
ольованого дезінтеграційного процесу. Все це 
актуалізує проблеми вивчення регіональних 
соціально-економічних систем, а також тери-
торіальних і галузевих підсистем.

Існуюче розшарування і ріст територіаль-
них розходжень у рівнях соціально-еконо-
мічного розвитку не дають можливості про-
блемним територіям самостійно визначати 
спрямованість свого розвитку й вирішувати 
поточні проблеми, роблять їх чутливими до 
змін зовнішнього середовища, знижують 
адаптаційні механізми й ставлять у пряму 
залежність від державних органів влади. Як 
показує аналіз процесів, що відбуваються 
при високому розшаруванні територій у рів-
нях соціально-економічного розвитку, від-
бувається неконтрольований відтік ресурсів 
з менш розвинених територій у розвинені 
регіони. У результаті спостерігається процес 
деградації перших і прискорений розвиток 
останніх. Неконтрольований процес розша-
рування може привести до повної дезінтегра-
ції єдиного соціально-економічного простору 
країни й привести до колапсу всього націо-
нального господарства.

Поділ території регіону на функціональні 
зони заснований на виявленні розходжень 
території за наявністю й характером ресурсів 
для розвитку різноманітних видів діяльності, 
включаючи природні, економічні, соціальні, 
історико-культурні фактори, і, відповідно, 
вибору ареалів перспективного розвитку. У 
якості основних складових функціонально-
планувальне зонування території включає її 
оцінку й виділення комплексних плануваль-
них районів, що характеризуються різними 
поєднаннями факторів, а саме: 

- природно-географічні умови й пов'язані з 
ними передумови для розвитку різних видів 
діяльності;

- історично сформована спеціалізація, еко-
номічна зв’язність території;

- характер розселення, соціальна сфера;
- транспортне освоєння й інженерна осна-

щеність території.
Ресурсна залежність є першим щаблем 

територіальної самоорганізації соціуму. 
Виникнення селітебної території можливе 
тільки в тому випадку, якщо на цій території 
є ресурси в кількості, якості й різноманітності 
достатній для задоволення основних жит-
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тєвих потреб. Тільки в цьому випадку відбу-
вається закріплення населення на терито-
рії, починається процес його територіальної 
самоорганізації. Слідом за цим починає фор-
муватися емоційна прихильність до території, 
а сама територія здобуває статус батьківщини 
із закарбуванням її образу в пам'яті поколінь. 
Із цього моменту починається поділ території 
на свою й чужу, що позначається на подаль-
шому розвитку соціально-територіальної сис-
теми. Буквальне звучання терміна «освоєння 
території» (зробити територію своєю) і науко-
вий його зміст (включення ресурсів території 
в господарський оборот з одночасним її засе-
ленням) збігаються, тому що своєю територію 
можна зробити тільки коли на ній живеш і для 
життя використовуєш її ресурси.

Освоєння території може бути двох типів. 
Перший – недержавне піонерне освоєння. 
Другий - державне, котре може бути як піо-
нерним, так і вторинним. При першому 
типі територіальні переваги формуються в 
чистому виді, без впливів ззовні, тому що 
соціально-територіальну систему формують 
тільки ресурси території й уклад життя в соці-
умі. Державне освоєння – це в кожному разі 
нав'язування стереотипів і переваг зверху або 
ззовні. Державне освоєння неселітебних тери-
торій, незважаючи на передбачуваний піонер-
ний характер цієї дії, так чи інакше означає 
імпорт ресурсних потреб, часто орієнтацію на 
ресурсні потреби віддалених соціумів і фор-
мування територіальних переваг уже на базі 
сформованих раніше симпатій або антипа-
тій. Процес державного освоєння селітебних 
територій протікає складніше, тому що відбу-
вається накладення ресурсних й, відповідно, 
територіальних переваг зовнішнього соціуму, 
що представляє державу, і соціуму, що вже 
освоїв цю територію.

Два процеси – територіальна самооргані-
зація населення й державна організація тери-
торії, є взаємозалежними не тільки тому, що 
утворенню будь-якої держави обов'язково 
передує територіальна самоорганізація насе-
лення, але й тому, що надалі самоорганізація 
проходить під впливом держави, створеної 
соціально-територіальною системою. Або, 
у деяких випадках, на процес територіаль-
ної самоорганізації може впливати держава, 
створена зовсім в іншому місці. І в тому, і в 
іншому випадках є фактори, які регулюють 
конвергенцію цих двох процесів.

Ми виділяємо п'ять таких факторів.
Перший фактор - географічний. Географічні 

об'єкти можуть поєднувати або роз'єднувати 

соціуми. Як правило, поєднують ті географічні 
об'єкти, які служать центральними елемен-
тами географічної системи. Тип ландшафту, у 
якому знаходяться соціуми, впливає на мен-
талітет, уклад життя, ресурсні переваги, тех-
нології переробки ресурсів й, відповідно, емо-
ційно-територіальні переваги.

Другий фактор – ресурсний. Він тісно 
пов'язаний з географічним, але має й само-
стійне значення. Ресурсна залежність багато 
в чому визначає територіальні емоційні пере-
ваги. Дія цього фактору може бути трьох типів.

1. Ресурсна залежність від території. Най-
більш ефективно діє цей фактор при піонер-
ному недержавному освоєнні, оскільки саме 
він сприяє закріпленню людських популяцій на 
території й формуванню емоційних переваг.

2. Ресурсна експансія ззовні як деструк-
туючий фактор. Один з найбільш яскравих 
прикладів дії цього фактору – освоєння гідро-
енергетичних ресурсів. При будівництві вели-
ких промислових й енергетичних об'єктів від-
бувається експансія ззовні ресурсних переваг, 
у результаті чого змінюються територіальні 
переваги як наслідок змін у переважних фор-
мах природокористування.

3. Ресурсна експансія ззовні як організую-
чий фактор. Це такий тип ресурсного фактору, 
що ліквідує неадекватні даному стану соці-
ально-територіальної системи стереотипи 
природокористування та (або) формує такі 
стереотипи, які найбільшою мірою відповіда-
ють ресурсному балансу й потенціалу сфор-
мованої соціально-територіальної системи.

Найчастіше ці три типи ресурсного фак-
тору утворюють ланцюжок взаємозалежності. 
Піонерне освоєння формує ресурсну залеж-
ність і територіальні переваги, потім ресурсна 
експансія по другому типу руйнує повністю 
або частково основні параметри сформова-
ної соціально-територіальної системи. Далі, 
незалежно від того, припиняється дія фактору 
по другому типу чи ні, відбувається форму-
вання соціально-територіальної системи на 
новому рівні з новими територіальними пере-
вагами. Тобто на зміну деструктивного впливу 
може прийти не реконструкція, а формування 
системи по новому типу, що може відповідати 
ресурсному балансу й потенціалу території, а 
може й не відповідати. Перший тип дії ресурс-
ного фактору відноситься до територіальної 
самоорганізації, другий й третій – це або дер-
жавна організація території, або її наслідки.

Третій фактор – конкуренція територій. 
Чим більш мозаїчні й, відповідно, різнома-
нітні умови середовища, тим різноманітніше 
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на цій території соціуми, їх ментальні харак-
теристики й територіальні переваги, а тери-
торії таких переваг м менше. Різноманіт-
ність середовища породжує різноманітність 
і ресурсів, що, у свою чергу, породжує різно-
манітність соціумів зі своїм набором життєво 
необхідних ресурсів і методами з розробки. 
Це формує ментальні особливості соціумів і 
ментальні границі соціально-територіальних 
систем. Таким чином, географічна й ресурсна 
різноманітність формує багато соціально-
територіальних систем, які під впливом фак-
тору конкуренції зменшують свої розміри.

Четвертий фактор – формальні границі. У 
соціально-територіальних систем можна виді-
лити три типи границь: географічні, ментальні 
й формальні. Держава як соціальна система 
вищого ієрархічного рівня, формуючи свою 
територію, виходить уже з дещо інших пере-
ваг, ніж соціуми, що здійснювали свою терито-
ріальну самоорганізацію. Географічні й мен-
тальні границі далеко не завжди збігаються з 
адміністративними. Ця невідповідність часто 
призводить до формування формально ціль-
них територій, які не є такими з погляду при-
родного соціально-територіального процесу.

П'ятий фактор – державні інформаційне 
й правове поля. Територіально-організуюча 
роль держави виражається не тільки в зміні 
ресурсних переваг шляхом експорту не влас-
тивих місцевим жителям ресурсних переваг, 

але й шляхом створення інформаційного поля 
в рамках формальних територіальних струк-
тур країни, а також у рамках формального 
правового поля, що діє на даній території. 
Інформація й правове поле формують образ 
своєї території, орієнтуючись на формальні 
границі державно-територіальної структури.

Розглянуті концептуальні аспекти, на 
нашу думку, цілком і повністю відносяться до 
питань територіального планування еконо-
міки регіону й служать достатнім обґрунту-
ванням необхідності розробки моделі меха-
нізму територіального планування економіки 
регіону, що відображає конвергенцію терито-
ріальної самоорганізації населення й держав-
ної організації території.

Методологічну основу моделі механізму 
територіального планування економіки ста-
новлять як загальні, так і специфічні еконо-
мічні закони відтворення суспільного про-
дукту. Істотним елементом методології моделі 
механізму територіального планування еко-
номіки є методи прогнозування й планування. 
Територіальне планування економіки регі-
ону визначає умови росту продуктивних сил 
регіону, оскільки при розміщенні промисло-
вості враховується найширше коло факто-
рів, що обумовлюють доцільність ухваленого 
рішення [315]. При цьому важливо врахувати, 
якому із цих факторів й у якому випадку може 
бути віддана перевага.
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Рис. 1. Принципова схема-модель вироблення пропозицій  
по розміщенню секторів економіки в регіоні
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З огляду на тривалість періоду прогнозу-
вання при територіальному плануванні еконо-
міки регіону (20-25 років), доцільно оцінювати 
вплив факторів на розміщення промисловості 
в майбутньому в умовах розвитку науково-
технічної революції, що визначає безпе-
рервну технологічну й екологічну модерніза-
цію виробництв, підготовку й перепідготовку 
кадрів, удосконалювання організаційно-еко-
номічних механізмів управління розвитком 
економіки регіону.

Принципова схема – модель вироблення 
пропозицій по розміщенню економіки в регіоні 
показана на рис. 1.

Зважуючи прогнозну оцінку ролі основних 
факторів у розміщенні продуктивних сил, 
можна прийти до висновку, що при техніч-
ному прогресі в промисловості, енергетиці 
й на транспорті такі фактори, як сировин-
ний, енергетичний і трудовий, перестануть 
жорстко визначати розміщення галузей по 
районах країни. Проте домінуючого значення 
набуває фактор близькості виробництва до 
районів споживання готової продукції. Таким 
чином, виявляється важлива тенденція в роз-
міщенні продуктивних сил - все більш зрос-

таючий вплив сформованого розселення на 
розміщення основних видів виробництва. 
Тенденції в розміщенні підприємств провід-
них галузей виходять із довгострокової пер-
спективи. Реалізація цих тенденцій вимагає 
часу, тому в найближче десятиліття, з огляду 
на відому інерцію в розміщенні підприємств, 
доцільно мати на увазі перераховані фактори 
з урахуванням вирішального критерію – еко-
номії витрат суспільної праці.

Висновки. Таким чином, нами виділено 
особливості територіального планування 
промислового сектора економіки регіону, 
зумовлені специфікою структури та територі-
альної організації економіки регіону. Обґрун-
товано концептуальні аспекти моделювання 
механізму територіального планування сек-
торів економіки регіону. Розроблена концеп-
туальна модель механізму територіального 
планування промислового сектора економіки 
регіону. Запропоновано рекомендації щодо 
вдосконалення територіального планування 
промислового сектора економіки регіону.

Подальші дослідження слід спрямовувати 
на розвиток механізмів стратегічного терито-
ріального планування. 
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