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ТИПІЗАЦІЯ ПРОСТОРОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: 
ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД 

 

Володимир Захарченко 
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця 

 
У доповіді підкреслено необхідність типізації просторових форм організації економіки задля їх 

поглибленого наукового вивчення та цілеспрямованого формування в Україні на наукових 
засадах.Виділено чотири типи просторових форм організації економіки – на основі ділової, 
інноваційної та зовнішньоекономійної активності й агломерування виробництва. Дано коротку 
характеристику просторових форм організації економіки в розрізі усіх типів. Наведено їх додаткові 
характеристики – за складом галузей, організаційним статусом, конфігурацією та територіальним 
рівнем.  

Ключові слова: простороваформа організації економіки. типізація, процес, активність (ділова, 
інноваційна, зовнішньоекономічна), агломерування. 

 

TITLETYPIZATION OF SPATIAL FORMS OF ECONOMIC ORGANIZATION: 
PROCESS APPROACH 

 

Vladimir Zakharchenko 
Vinnytsia National Agrarian University, city Vinnytsia 

 
The report emphasizes the need to typify the spatial forms of economic organization for their in-depth 

scientific study and purposeful formation in Ukraine on a scientific basis. There are four types of spatial forms 
of economic organization - on the basis of business, innovation and foreign economic activity and 
agglomeration of production. A brief description of the spatial forms of economic organization in terms of all 
types is given. Their additional characteristics are given - by the composition of industries, organizational 
status, configuration and territorial level. 

Key words: spatial form of economic organization. typification, process, activity (business, innovation, 
foreign economic), agglomeration. 

 

Для наук, які вивчаютьпросторову організацію економіки, а це, насамперед, 
економічна географія та просторова економіка, важливе значення має типізація її 
форм. Вона дозволяє певною мірою узагальнити теоретичні напрацювання як 
фундаторів економічної географії і просторової економіки (Й. фон Тюнена, А. Вебера, 
В. Кристаллера, А. Льоша, У. Айзарда, П. Хаггета), так і їх послідовників, у т. ч. й 
видатних українських учених – О. Алимова, А. Ващенка, К. Воблого, Б. Данилишина, 
С. Дорогунцова, О. Діброви, М. Долішнього, Ф. Заставного, В. Кубійовича, М. Паламар-
чука, М. Пістуна, Л. Руденка, С. Рудницького, В. Садовського, О. Топчієва, О. Шаблія та 
ін. Типізація просторових форм організації економіки (ПФОЕ) має також важливе 
практичне значення, передусім у плані впорядкування економічного простору. 

Під типізацією ПФОЕ будемо розуміти віднесення їх до певного класифіка-
ційного типу на основі важливих (якісних) ознак. Такі ознаки можна віднайти у 
самій просторовій організації економіки. І для цьогочи не найбільше підходить 
процесний підхід, тому що він дозволяє розглядати її як мережу взаємодіючих 
процесів трьох типів: економічних, організаційних та просторових. Це означає, що 
формування ПФОЕ є результатом дії цих процесів. 

До економічних процесів, які щонайбільше впливаютьна формування ПФОЕ, 
ми відносимо процеси ділової, інноваційної та зовнішньоекономічної активності. 

Процеси ділової активностіохоплюють різні аспекти діяльності суб’єктів 
господарювання – від створення підприємствдо їх позиціонування на ринку. Рівень 



СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ І КАРТОГРАФІЯ: НАУКОВА СПАДЩИНА ТА СУЧАСНІ… 

 

 104 

ділової активності суб’єктів господарювання найточніше характеризуютьпоказники 
ефективності їх виробничо-господарської діяльності в динаміці. 

Процеси інноваційної активності передбачають упровадження різних типів 
інновацій задля одержання суб’єктами господарювання, насамперед підприємст-
вами, конкурентних переваг. Рівень інноваційної активності підприємств визна-
чається як відношення кількості інноваційно-активних, підприємств до їх 
загального числа у галузі, регіоні чикраїні. 

Процеси зовнішньоекономічної активностіпов’язані із підвищенням ефектив-
ності господарської діяльності як на рівні окремих підприємницьких структур, так і 
в масштабах регіонів чи усієї країни на основі експорту та імпорту товарів і послуг, 
міжнародної виробничої та науково-технічної кооперації, транснаціоналізації 
капіталу і виробництва тощо. 

Ще один процес –агломерування виробництва– за змістом (одержання ефекту 
від агломерації виробництва) є економічним, а за формою – просторовим, тому що 
веде до просторової концентрації виробництва, ущільнення зв’язків між суб’єктами 
господарювання, «поляризації» простору тощо. 

Якщо відмічені процеси відбуваються на основіоднієї галузі, декількох 
взаємопов’язаних галузей, чи багатьох галузей, то за галузевим складомформуються, 
відповідно,галузеві, міжгалузеві та багатогалузеві (інтегральні) ПФОЕ. 

Організаційні процесимають своїм виразоморганізаційний статусПФОЕ. 
Згідно з ним, одні ПФОЕ мають організаційне оформлення у вигляді підприємств, 
корпорацій, асоціацій, спеціальних адміністрацій, а деякі його не мають.  

До просторових відносяться процеси із розміщення економічних об’єктів, 
насамперед підприємств, а також процеси поширення їх самих, результатів їх 
діяльності (товарів, послуг тощо) та агентів, з яким вони контактують. Загалом ці 
процеси визначають конфігурацію ПФОЕ. 

Процес розміщеннямає своїм виявом локалізацію окремих підприємств чи їх 
груп відповідно до чинників розміщення – природно- і трудоресурсного, 
транспортного, агломераційного, екологічного тощо. Цей процес лежить в основі 
формуванняточкових ПФОЕ. 

Процес поширенняекономічних об’єктів і результатів їхньої діяльності має своїм 
виразом широкий спектр самих різних зв’язків[1, с. 194–199]. Для типізації ПФОЕ 
принципове значення має розрізнення вертикальних і горизонтальних  зв’язків, 
Перші передбачають встановлення передусім виробничо-технологічних зв’язків, 
зокрема з комбінування й кооперування виробництва, другі – взаємодію об’єктів із 
використання спільних ресурсів, інфраструктурних об’єктів, конкуренції на ринках 
тощо. І якщо зв’язки першого типу  зумовлюють формування лінійних ПФОЕ, то 
зв’язки другого типу – площинних ПФОЕ (за термінологією С. Щеглюк [7, с. 73]).  

Процес поширення економічних об’єктів дозволяє також виділитиПФОЕ 
запросторовим рівнем:локальні, регіональні, національні та міжнародні. 

На основі відмічених процесів інтеграції економічних об’єктів та їх виявів 
можна виділити типи ПФОЕ, визначити  їх складта навести основні характеристики 
(табл. 1). 

ПФОЕ на основі процесів ділової активності. Починати розгляд ПФОЕ на 
основі цього типу найбільш логічно, тому що без ділової активності не могло б 
з’явитися жодне підприємство, як основна «клітинка» ПФОЕ. Кожне підприємство, 
навіть якщо воно випускає різноманітну продукцію, зазвичай відносять до якоїсь 
однієї галузі (нині – виду економічної діяльності).  В умовах ринкової 
економікиважливе значення має поділ підприємств на великі, середні, малі та 
мікропідприємства, зокрема в аспекти державної підтримки найменших. 
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Через те що, виживання новостворених малих підприємств складає тільки 14–
30%, виникла необхідність (особливо з 1990-х років) у їх підтримці –на основі 
створення бізнес-інкубаторів, які цей показник можуть підняти до 85 %. Бізнес-
інкубатор – це організація, що на певних умовах надає обладнані приміщення та 
інше майно суб’єктам малого та середнього бізнесу, а також здійснює навчання 
підприємців менеджменту, маркетингу, бізнес-плануванню.  

Підприємство, якщо воно організаційно дробиться на декілька, або 
розміщується в декількох населених пунктах, або створюється шляхом об’єднання 
декількох раніше самостійних підприємств стає корпорацією (об’єднанням 
підприємств). За конфігурацією корпораціїстають уже лінійнимим ПФОЕ, а за 
масштабом можуть бути щонайбільше національними, бо якщо вони ці рамки 
переходять, то стають транснаціональними.  

Підприємства і корпорації – переважно виробничі структури, які часто 
відчувають гостру потребу у фінансових ресурсах, необхіднихдля нарощування 
основних і оборотних активів. Відтак, виникає нобхідність у злитті банківського та 
промислового капіталів й утворенні фінансового капіталу. Результатом цього 
процесу є формування фінансово-промислових груп (ФПГ) – об’єднань 
промислових підприємств з фінансовими установами.  У різних країнах ФПГ можуть 
мати деякі відмінності в організації та особливі назви, наприклад, кейрецу в Японії.  

Таблиця 1 
Типізація просторових форм організації економіки 

Скорочення: ВЕЗ – вільні економічні зони; ТВК – територіально-виробничі комплекси; ТНК – 
транснаціональні корпорації; ФПГ – фінансово-промислові групи. 

Джерело: розробка автора. 
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Спільні підприємства +   +  +      + 
ТНК + + + +   +     + 
Міжнародні кластери + +  +   + +    + 
ВЕЗ + + + +    +    + 
Глобалізованірегіони   +  +   +    + 
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У сучасних умовах великі корпорації й ФПГ не втратили свого значення, але 
більш маневреними бізнес-структурами виглядаютьпідприємницькі мережі – 
групи суб’єктів господарювання, що здійснюють спільну діяльність на основі 
рівноправних прямих зв’язківіз використаннямінформаційних технологій (ІТ). Такі 
мережі можуть набувати різних організаційних форм, наприкладкомпанія Nike– 
форми мережної корпорації. 

ПФОЕ на основі агломерації виробництва.На формуваннятаких ПФОЕ, 
зокрема промислових районів, ще в кінці XIX  ст. звернув увагу А. Маршалл. За ним, 
промислові райони (дистрикти)– це поєднання малих і середніх підприємств 
певної галузі, що спеціалізуються на окремих стадіях виробничого циклу в межах 
певної місцевості.У цих районах ефект агломерації утворюється за рахунок трьох 
чинників: 1) швидкого розповсюдження нових ідей; 2) наявності ефективних фірм-
партнерів; 3) широкого доступу до вузькокваліфікованої робочої сили. 

Промислові райони наприкінці XIX – початкуXX ст. ще не мали організаційного 
оформлення, але наприкінці 20-х років ХХ ст. в Італії зароджуютьсяїх організаційно 
оформлені аналоги–індустріальні округи як об’єднання підприємців, найманих 
робітників, держави та банків. У їх виникнення важливу роль відіграло особливе 
соціальне середовище, що базувалося на взаємній довірі та розгалужених сімейно-
родинних зв’язках[5, с. 209]. Вважається, що індустріальні округи є однією із 
різновидностей кластерів. 

Кластер, за М. Портером, – це група фірм чи галузей, взаємопов’язаних між 
собою та з фірмами, які географічно сконцентровані у певному місці, діють у певній 
сфері та взаємодоповнюють одна одну.Кластери створюються задля одержання 
ефектів масштабу виробництва, охоплення (використання одних і тих же факторів 
виробництва багатьма фірмами), синергії (кооперативної взаємодії) та тригера 
(запуску інновацій) [4, c. 258, 274-292].  

Кластери,зазвичай, організаційно оформлені ПФОЕ, щомають певну 
регіональну «прив’язку». Це дало підстави М. Енрайту виділити регіональні кластери 
як особливий їх тип, хоча кластери  можуть формуватися не тільки на регіональному 
рівні. Галузеві кластери уже мають достатньо широке поширення в Україні. Нині 
назріла необхідність створювати регіональні індустріальні кластери. Особливості їх 
проектування розглянуті нами у праці [3]. 

У колишньому СРСР значна увага приділялася розвитку таких ПФОЕ, як 
територіально-виробничі комплекси(ТВК). Під ТВК М. Колосовськийрозумів 
взаємозумовлене сполучення підприємств в одному промисловому центрі або 
цілому районі, що забезпечує економічний ефект за рахунок вдалого добору 
підприємств відповідно до факторів місцеположення та відстані.  В залежності від 
складу галузей формувалися галузеві, міжгалузевітабагатогалузеві територіальні 
комплекси. Галузеві й міжгалузеві комплекси обласного рівня часто мали 
організаційне оформлення у вигляді виробничих об’єднань, асоціацій тощо.  
БагатогалузевіТВК зазвичай не мали спеціальних органів управління за 
виняткомпрограмно-цільових ТВК типуБратсько-Усть-Ілімського. На локальному й 
мікрорайонному рівнях ТВК найчастіше формувалися у вигляді промислових вузлів 
та промислових агломерацій. 

Теорія та практика таких ПФОЕ, як «полюси зростання» Ф. Перру значною 
мірою є аналогом ТВК.  Хіба що при їх формуванні більша увага приділяється 
розвитку периферії. 

На прискорений регіональний розвиток орієнтована така ПФОЕ, як програмний 
регіон. Її класичним прикладом слугує регіон долини річки Теннессі у США, для виходу 
якого з Великої депресії президент Ф. Рузвельт підписав у 1933 р. акт TVA (Tennessee Valley 
Authority Act of 1933) про заснування державної корпорації, завданням якої була 
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реалізаціяпрограми розвитку регіону. Цікаво, що TVA як держкорпорація функціонуєй 
донині. 

ПФОЕ на основі інноваційної активності.Саме ці ПФОЕє основними виразниками 
гнучкої просторової (територіальної) організації виробництва у трактуванні О. Шаблія[6]. 
Вонибазуються на інноваціях та ІТ, отже, мають можливість швидко перебудовувати свою 
структуру.Найбільш гнучкими єстарта́пи– нещодавно створеніінноваційні компанії, які ще 
не вийшли на ринокчитількипочала на нього виходити. Виходу стартапів на ринок мають 
сприяти інноваційні бізнес-інкубатори, а такожінноваційні мережі– структури, що 
забезпечують трансфер та комерціалізацію інноваційних продуктів. В Україні це 
Національна мережа трансферу технологій (NTTN), яка співпрацюєз інноваційно активними 
підприємствами. 

Щодоінноваційних парків, то їхумовно можна поділити натри категорії: 
індустріальні, технологічні та наукові. Індустріальний парк – це територія, що має 
необхідну інфраструктуру для діяльності у сфері обробної промисловості та 
проведення наукових досліджень. Фактично–це майданчик, де розміщується 
промислове виробництво. Прикладом такого парку може бути «Вінницький кластер 
холодильного машинобудування».Технологічні парки (технопарки) визначаються 
вже не як територія, а як юридична особа чи група юросіб, що виконують проекти з 
виробничого впровадження наукоємних розробок. В Україні вони не мають 
належного поширення.Наукові паркистворюються лише з ініціативи закладів вищої 
освіти або наукових установ і передбачають реалізацію певних наукових та науково-
технічних напрямів діяльності. В Україні достатньо відомим є науковий парк 
«Київська політехніка».  

Технополіс –структура, подібна до технопарку, але розміщена в межах конкретного 
населеного пункту, що є університетським центром.Ідея технополісу яскраве втілення 
знайшла в Кремнієвій Долині у США. Тут у м. Сан-Хосена базі Стенфордського університету 
було сконцентровано понад дві тисячі High-Tech компанійз числом зайнятих понад 200 тис. 
осіб.  

Деякі автори відносять технополісидо такої ПФОЕ, як інноваційні кластери. І дійсно, 
їхможна розглядати як інноваційні кластери, але тільки локального та мікрорайонного 
рівнів.  

На початку 90-х рр. ХХ ст. відомий шведський учений-регіоналіст А. 
Андерсонпочав виділяти таку ПФОЕ, як«С-регіони»(«регіони, що навчаються»).На 
його думку, це регіони з активним формуванням економіки знань, підвищену 
конкурентоспроможність яких обумовлюють т. зв. «С-фактори»: компетенція, 
культура, комунікації та креативність[2]. 

ПФОЕ на основі зовнішньоекономічної активності.Найпоширенішою ПФОЕ цього 
типу єспільні підприємства(СП). СП– це підприємства, що базуються на спільному 
капіталі,спільному управлінніта спільному розподілі результатів і ризиківсуб’єктів 
господарської діяльностідвох чи більше країн, хоча інтегруються вони переважно у 
господарський комплекс приймаючої країни.Прикладом може слугувати українсько-
австрійське СП з виробництва фруктових соків «АГРАНА Фрут Україна» у Вінницькому 
районі. 

Більш потужними ПФОЕ щодо інтеграції національної економіки у 
світогосподарські зв’язки єтранснаціональні корпорації (ТНК). ТНК – це 
підприємства, що складаються з материнського підприємства, розміщеного у країні 
базування його штаб-квартири, та його закордонних філіалів у приймаючих країнах 
(не менше, ніж у двох). Нині у світі нараховується понад 65 тис. ТНК та 85 тис. їх 
філій.Вони забезпечують близько 50 % світового промислового виробництва. 

У зв’язку з глобалізацією та  становленням постіндустріальної економіки 
відбувається просторове розширення таких ПФОЕ, як кластери, – до міжнародного 
рівня. В результаті формуються міжнародні кластери, наприклад авіабудівний – 
Airbus. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
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Однією з найдавніших ПФОЕ є вільні (спеціальні) економічні зони(ВЕЗ).ВЕЗ – це 
територія, в межах якої встановлюється і діє спеціальний, зазвичай пільговий, 
режим господарської діяльності. Ключовою умовою створення ВЕЗ є стимулювання 
притоку прямих іноземних інвестицій. Нині у світі нараховується близько 2 тисяч 
ВЕЗ. В Україні упродовж 1996-2004 рр. були створено11 ВЕЗ. Однак через 
непрозорість бізнесу, їх діяльність у 2005 році була призупинена. 

В умовах глобалізації в окремих регіонах активізуєтьсяпроцес їх інтеграції у 
світогосподарські зв’язки в результаті чого вони трансформуються углобалізовані 
регіони: а) транснаціональні, зокремаєврорегіони, в т. ч. й за участю регіонів 
України, наприклад «Карпати»; б) «індустріяс макіладорас» – зони вільної торгівлі на 
кордоні США та Мексики; в) «ворота у глобальний світ», наприклад регіон 
«Амстердам – Роттердам», де сконцентровані значні ресурси і через який проходять 
важливі міжнародні товарні, фінансові та міграційні потоки.  

Проведена типізація ПФОЕ показала, що ознаки і критерії виділення окремих їх 
типів потребують подальшого обгрунтування в межах єдиної методології 
дослідження просторових аспектів розвитку економіки країн і регіонів. 
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