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контролю ситуації та визначення стратегії збуту. Щомісяця є можливість
розробляти конкурентну карту готельного ринку, оскільки для її редагування
достатньо інформації, яка дозволить відстежувати місцевий ринок готельних
послуг. Відділи, що координують роботу готельних компаній, система
взаємної інформації дозволить організаціям формувати та реалізовувати
цільові плани розвитку готельного господарства для координації діяльності
агентств, підприємств та організацій, незалежно від галузевої власності на
готель.
Список використаних джерел
1. Андренко І. Б. Організаційно-економічні аспекти розвитку готельного
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ
УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНАХ
У сучасних умовах певною мірою стирається різниця між міським
і сільським способом життя, а головна відмінність між різними типами
поселень має радше формальний – адміністративно-правовий характер
і частково пов’язана зі сталими закономірностями територіального розподілу
праці. Водночас, не можна нехтувати регіональними відмінностями описаних
процесів. Безсумнівно, у країнах, що розвиваються, і загалом у певних
регіонах більшості країн світу суперечності між міським та сільським
способом життя все-таки достатньо суттєві. Оскільки ж така ситуація на
певному етапі характерна і для розвинутих країн світу, то можна дійти
висновку, що різні типи країн (регіонів) у сучасних умовах перебувають на
різних стадіях урбаністичного розвитку. В зв’язку з цим існує можливість,
наприклад, спрогнозувати особливості подальшої стадії трансформації
урбанізаційних процесів у країнах, що розвиваються, на засадах сучасних
тенденцій перебігу таких процесів у економічно розвинутих країнах світу.
Темпи сучасної урбанізації багато в чому залежать від її рівня.
Здебільшого в економічно розвинутих країнах, котрі досягли високого рівня
урбанізації, частка міського населення останнім часом зростає порівняно
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повільно, а кількість жителів у столицях і інших найбільших містах зазвичай
навіть зменшується. Багато хто з городян тепер воліє мешкати не в центрах
великих міст, а в приміській зоні й сільській місцевості. Однак урбанізація
продовжує розвиватися всередину, набуваючи нових форм.
У країнах, що розвиваються, де рівень урбанізації значно нижчий, вона
продовжує зростати вшир, а міське населення безперервно збільшується. Нині
на їхню частку припадає понад 4/5 усього щорічного приросту міських жителів;
абсолютна ж кількість городян уже набагато перевищила їхнє число в
економічно розвинутих країнах. Це явище отримало в науці назву міського
вибуху і стало одним з найважливіших чинників усього соціальноекономічного розвитку країн, що розвиваються. Проте зростання міст у цих
регіонах набагато випереджає їхній реальний розвиток. Він відбувається
переважно внаслідок постійного «виштовхування» надлишкового сільського
населення в міста, зокрема великі. Причому незаможне населення зазвичай
селиться на окраїнах великих міст, де виникають «пояси бідності» [1].
Загалом, під регулюванням у вітчизняній економічній науці розуміють
сукупність цілеспрямованих заходів щодо управління певними соціальноекономічними процесами у рамках галузей, сфер, секторів національної
економіки або регіональних суспільних систем. У науковій літературі
[2; 3 та ін.] розрізняють державне та недержавне, галузеве (нормативноправове, земельне, кадастрове, тарифне, валютне, соціальне, економічне,
фінансове, податкове, організаційне), територіальне (просторово-функційне та
ін.) регулювання. До державного, на думку М. Вишиванюк, належать
прогнозування, планування, фінансування, бюджетування, оподаткування,
кредитування, адміністрування, облік та контроль економічних процесів
[3, с. 29]. Пріоритетною у більшості регуляторних механізмів є система
державного регулювання, що складається з взаємозалежних складових,
злагоджена робота яких дає змогу досягати поставлених цілей у запланований
термін за ефективного використання сукупності ресурсів. Серед основних
складових системи державного регулювання економіки З. Варналій, зокрема,
виділяє:
– цілі та завдання державного регулювання економіки;
– методи, принципи й інструменти державного регулювання економіки;
– процес державного регулювання економіки;
– ресурсне забезпечення державного регулювання економіки [2, с. 6].
Цілі та завдання державного регулювання економіки формуються
в процесі на основі розробки «дерева цілей», що дає змогу пов’язати головну
мету з основними цілями, цілями всіх рівнів з конкретними завданнями,
вирішення яких сприятиме досягненню поставлених цілей і дасть змогу
обґрунтувати обсяг ресурсів, необхідний для вирішення конкретних завдань
економічного і соціального розвитку країни [4, с. 171].
До головних функцій державного регулювання розвитком регіонів,
на думку М. Вишиванюк, належать: інституціональна (забезпечує формування та
функціонування нормативно-правового поля для розвитку важливих інститутів
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регіону); алокаційна (полягає у регулюванні розвитку господарських процесів з
метою сприяння оптимізації розподілу обмежених ресурсів національної
економіки між видами економічної діяльності, територіями, суб’єктами
господарювання); дистрибутивна (забезпечує розподіл національного багатства,
доходів та майна між видами економічної діяльності, територіями, суб’єктами
господарювання відповідно до встановлених пріоритетів соціально-економічного
розвитку); інфраструктурна (полягає у створенні та наданні у користування
населенню та суб’єктам господарювання об’єктів інфраструктури);
стабілізаційна (забезпечення усталеності соціально-економічного розвитку
регіону, компенсації негативного впливу коливань ринку та протікання циклів
ділової активності, підтримці високого рівня зайнятості при достатній
стабільності цін тощо); інноваційна (впровадження інноваційного підходу до
управління розвитком регіонів, виражається у стимулюванні та активізації
інноваційної діяльності з метою диверсифікації та модернізації економіки
регіонів) [3, с. 30].
Регулювання розвитку міст (як урбанізаційного процесу) передбачає
впорядкування урбанізаційного явища, спрямування розвитку в певне русло.
Урбанізаційний процес потребує регулювання у процесі створення
нормативно-правових та інституційних умов з метою ефективного
інтенсивного розвитку міст регіону, формування системи кадрового
забезпечення для прийняття стратегічних управлінських рішень, які
ґрунтуються на знаннях про сучасні тенденції урбанізації. До головних ознак
урбанізаційного процесу належать: зростання міст; ускладнення форм міського
розселення. У науковій літературі існує кілька нових форм розселення − міські
агломерації, статистичні метрополійні ареали, мегаполіси, мегалополіси,
конурбації.
Окрім того, зарубіжний досвід засвідчує діяльність різних систем
регулювання урбанізаційними процесами у розвинутих державах і країнах,
що розвиваються. Тобто урбанізаційні процеси в розвинутих державах
контролюються, частка міського населення стабільна й подекуди
зменшується, а урбанізація збільшується, набуваючи нових форм і змісту.
В країнах, котрі розвиваються, неконтрольовано і швидко зростає міське
населення, а урбанізація поширюється, поглинаючи нові території [1]. Згідно
з характером урбанізаційних процесів розробляють усілякі регуляторні
заходи, спрямовані на стимулювання або дестимулювання урбанізації,
відповідно формуються пріоритети регіональної політики. Так, в одному
випадку стимулюється нерівномірність розвитку території внаслідок
формування «точок зростання» для пришвидшення економічного розвитку
держави; в іншому – для усунення в економічному розвитку диспропорцій
застосовують контрарні механізми, зокрема активізацію внутрішніх
ресурсів.
Висновок. Комплексний розвиток міст, збільшення їхнього
економічного й соціально-культурного потенціалу, урбанізація села, всебічна
мобільність населення, зміна джерел зростання чисельності міських жителів,
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зростання кількості великих міст і концентрації в них населення, утворення
міських агломерацій, зближення міських і сільських поселень – це ознаки
сучасного етапу урбанізації. Вона розвивається не стільки вшир, скільки вглиб
– через якісне вдосконалення й подальше перетворення міських поселень,
ускладнення форм і систем урбанізаційних структур у межах охоплених
містами територій.
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