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Оðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷í³ çàñàäè óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì 
ïðîñòîðîâèх ñèñòåì ïîñëóã

Досліджено проблему формування та функціонування просторових систем послуг, а також ство-
рення обґрунтованої системи управління цими процесами на державному та регіональному рів-
нях в Україні в умовах глобалізації, регіоналізації, інноваційного розвитку та постіндустріаль-
ної трансформації, соціальної орієнтованості національної економіки. Автором детерміновано 
стратегічні цілі управління розвитком просторових систем послуг та конкретизовано механіз-
ми їх досягнення на макро-, мезо- та локальному рівнях. Значну увагу приділено підходам до удо-- та локальному рівнях. Значну увагу приділено підходам до удо- та локальному рівнях. Значну увагу приділено підходам до удо-
сконалення системи просторового планування, яке визначено засадничим механізмом забезпечен-
ня ефективності і збалансованості розвитку просторових систем послуг.
Ключові слова: послуги, просторова система послуг, управління розвитком просторових систем 
послуг.1 

Ðîçâèòîê ñôåðè ïîñëóã ñë³ä ââàæàòè âàæëèâîþ îçíàêîþ ïîñòóïó 
ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óñòðîþ. Ñüîãîäí³ ïîñëóãè ôîðìóþòü ïîíàä äâ³ 
òðåòèíè ñâ³òîâîãî âàëîâîãî ïðîäóêòó, ïðè öüîìó òàêà âëàñòèâ³ñòü ïîñëóã, ÿê 
ñóïðàòåðèòîð³àëüí³ñòü, ïåðåòâîðþº ¿õ íà ïîòóæíîãî äèíàì³çàòîðà, ôàêòîð, ÿêèé 
äåäàë³ á³ëüøå âèçíà÷àº ïàðàìåòðè, òåíäåíö³¿ ³ íàâ³òü õàðàêòåð åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó ñóñï³ëüíî¿ ôîðìàö³¿.

Ïîòðåáà ó äîñë³äæåíí³ êîìïëåêñíî¿ íàóêîâî¿ ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ òà 
ôóíêö³îíóâàííÿ ïðîñòîðîâèõ ñèñòåì ïîñëóã, à òàêîæ ñòâîðåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ 
ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ öèìè ïðîöåñàìè íà äåðæàâíîìó òà ðåã³îíàëüíîìó ð³âíÿõ â 
Óêðà¿í³ çóìîâëåíà ñâ³òîâèìè òåíäåíö³ÿìè ãëîáàë³çàö³¿, ðåã³îíàë³çàö³¿, ³ííîâàö³éíîãî 
ðîçâèòêó òà ïîñò³íäóñòð³àëüíî¿ òðàíñôîðìàö³¿, ñîö³àëüíî¿ îð³ºíòîâàíîñò³ íàö³îíàëüíî¿ 
åêîíîì³êè. Ð³çí³ àñïåêòè äîñë³äæåííÿ ñôåðè ïîñëóã ç òî÷êè çîðó ïðîñòîðîâîãî ï³äõîäó 
çíàéøëè ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó íèçö³ ïðàöü óêðà¿íñüêèõ ³ çàðóá³æíèõ äîñë³äíèê³â. 
Çîêðåìà, òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè ðåã³îíàëüíîãî òà ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó 
ðîçðîáëåí³ ó ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðàöÿõ А. Аëàºâà, І. Бèñòðÿêîâà, Ì. Вåáåðà, 
Ф. Çàñòàâíîãî, В. Вåðíàäñüêîãî, Ì. Äîë³øíüîãî, Х. Ç³áåðòà, Ì. Кàñòåëüñà, 
В. Кðàâö³âà, Äæ. Ì³ëëÿ, А. Ìàðøàëëà, Ì. Кîëîñîâñüêîãî, В. Ïîïîâê³íà, Ä. Ð³êàðäî, 
Ì. Ïàëàìàð÷óêà, Ñ. Ïèñàðåíêî, Î. Øàáë³ÿ, Ë. Øåâ÷óê. Кîíöåïòóàëüí³ îñíîâè 
äîñë³äæåííÿ ñôåðè ïîñëóã ïðåäñòàâëåí³ ó ðîáîòàõ Å. Аãàáàáÿíà, Å. Аòê³íñîíà, 
Ç. Бæåç³íñüêîãî, Ì. Кàñòåëüñà, В. Кóöåíêî, Äæ. Íåéñá³òà, Å. Íîâîøåëüñüêî¿, 
В. Ïîêøèøåâñüêîãî, К. Ïîëÿð÷èêà, Ñ. Ïðàâä³íà, Í. Ð³ìàøåâñüêî¿, Ó. Ðîñòîó, 
Äæ. Ñò³ãë³öà, В. Юðêîâñüêîãî, В. Юõèìåíêà. Вîäíî÷àñ ñó÷àñí³ ðåàë³¿ ðîçâèòêó 
ðåã³îí³â Óêðà¿íè ñâ³ä÷àòü ïðî àêòóàë³çàö³þ ïðîáëåìè óïðàâë³ííÿ ïðîñòîðîâèõ 
ñèñòåì ïîñëóã, íåîáõ³äí³ñòü ìîäåðí³çàö³¿ íàÿâíèõ ìåõàí³çì³â ¿õ ðîçâèòêó.

Ïðè ôîðìóâàíí³ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ïåâí³ 
îñîáëèâîñò³ ñó÷àñíèõ ïðîñòîðîâèõ ñèñòåì ïîñëóã (ÏÑÏ), à ñàìå:
−	 ÏÑÏ º äèíàì³÷íîþ ñèñòåìîþ (â ÿê³é ç ÷àñîì â³äáóâàþòüñÿ äåÿê³ çì³íè), ùî 

ìàº âåëèêó ê³ëüê³ñòü êîìóí³êàòèâíèõ çâ’ÿçê³â òà çàçíàº çíà÷íîãî âïëèâó 
ð³çíîìàí³òíèõ ÷èííèê³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà;

−	 ÏÑÏ âîëîä³º òàêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè: ö³ë³ñí³ñòü (âçàºìîóçãîäæåí³ñòü 
ä³é ¿¿ åëåìåíò³â); â³äíîñíà â³äîêðåìëåí³ñòü ó çîâí³øíüîìó ñåðåäîâèù³; 
íåîäíîð³äí³ñòü åëåìåíò³â òà ðîçá³æí³ñòü ¿õ ³íòåðåñ³â; áàãàòîôóíêö³îíàëüí³ñòü;
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−	 ПСП – це відкрита система, що означає її взаємодію з іншими просторовими 
ñèñòåìàìè, âèíèêíåííÿ ì³æðåã³îíàëüíèõ, òðàíñêîðäîííèõ òà ì³æíàðîäíèõ 
çâ’ÿçê³â: ìîæëèâ³ñòü ðåñóðñíîãî îáì³íó, â òîìó ÷èñë³ ³íôîðìàö³ºþ;

−	 ÏÑÏ ó ïðîöåñ³ ôóíêö³îíóâàííÿ òà ðîçâèòêó ìàº áàãàòî ñóïåðå÷íîñòåé, 
çîêðåìà ì³æ ñïåö³àë³çàö³ºþ òà êîìïëåêñí³ñòþ; ³íøèìè ñëîâàìè, ç îäíîãî 
áîêó, äîö³ëüíî êîíöåíòðóâàòè ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé îáñÿã ðåñóðñ³â 
äëÿ ñïåö³àë³çàö³¿ ÿê íàéåôåêòèâí³øèõ (â³äïîâ³äíî äî â³äîìîãî ïðèíöèïó 
порівняльних переваг) виробництв послуг, а з другого – необхідно розвивати 
ð³çíîìàí³òí³ âèäè ïîñëóã â åêîíîì³÷í³é òà ñîö³àëüí³é ñôåðàõ ç ìåòîþ 
íàéïîâí³øîãî çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá (îêðåìèõ ãðîìàäÿí, ï³äïðèºìñòâ, 
îðãàí³çàö³é, óñòàíîâ, òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè àáî ñï³ëüíîòè ó ö³ëîìó [1];

−	 ÏÑÏ äîñèòü ÷óòëèâà äî íàéìåíøèõ çì³í, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ íà ìàêðî- 
(íàïðèêëàä, äåðåãóëþâàííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âñòàíîâëåííÿ íîâèõ 
âèä³â ïîäàòê³â òîùî) òà ìåçîð³âíÿõ (âèáîðè äî ì³ñöåâèõ ðàä, ïîêðàùåííÿ àáî 
ïîã³ðøåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó òîùî). 
Óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì ÏÑÏ ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ óìîâ äëÿ âèêîðèñòàííÿ 

ñèñòåìè ñòèìóë³â ç ìåòîþ ïðèñêîðåííÿ òà ïîñèëåííÿ ðîçâèòêó ÏÑÏ, óçãîäæåííÿ 
³íòåðåñ³â ¿¿ ñóá’ºêò³â (ðèñ. 1). Î÷åâèäíî, ùî ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó ïîâèííî 
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Рис. 1. Система управління розвитком ПСП 
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çä³éñíþâàòèñÿ çà äîïîìîãîþ çàñòîñóâàííÿ íèçêè ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì ³ ìåòîä³â 
ñòèìóëþâàííÿ. Ï³ä ñòèìóëîì ñë³ä ðîçóì³òè áóäü-ÿêó ñïîíóêàëüíó ñèëó ÷è 
ïðè÷èíó ðîçâèòêó ÏÑÏ. 

Îñíîâíèìè îá’єêòàìè óïðàâë³ííÿ ÏÑÏ âèñòóïàþòü ïðîöåñè, ÿê³ ìàþòü ì³ñöå 
ó ÏÑÏ â ïåâíèé ïðîì³æîê ÷àñó, à ñóá’єêòàìè – населення, домогосподарства, 
á³çíåñ, ðåã³îíè, äåðæàâà.

Іíòåðåñè ô³ðì (á³çíåñó) âèðàæàþòü ï³äïðèºìö³, ðåã³îíàëüí³ îðãàíè âëàäè 
ïðåäñòàâëÿþòü åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè ðåã³îíàëüíèõ åêîíîì³÷íèõ àãåíò³â, äåðæàâà 
âèñòóïàº âèðàçíèêîì ³íòåðåñ³â óñ³õ åêîíîì³÷íèõ àãåíò³â êðà¿íè, à ³íòåðåñè 
äîìîãîñïîäàðñòâ ³ íàñåëåííÿ òðàíñëþþòüñÿ íà âëàäíèé ð³âåíü ÷åðåç ³íñòèòóòè 
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. 

Ñòðàòåã³÷íèìè ö³ëÿìè óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì ÏÑÏ ñë³ä âèçíà÷èòè:
−	 çàáåçïå÷åííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ÏÑÏ
−	 ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ åêîíîì³÷íîãî ïðîñòîðó äåðæàâè ³ ðåã³îí³â;
−	 çðîñòàííÿ äîñòóïíîñò³ òà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïîñëóã;
−	 çðîñòàííÿ äîõîä³â äåðæàâè, ðåã³îíó, á³çíåñó, îñîáè; 
−	 ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ íàñåëåííÿ.

Вàðòî ñêàçàòè, ùî äåðæàâà ïðè óïðàâë³íí³ ðîçâèòêîì ÏÑÏ âèñòóïàº ç äâîõ 
ïîçèö³é: ÿê åêîíîì³÷íèé ñóá’єêò ³ ÿê ³íñòèòóò. Ïðèêëàäîì ó÷àñò³ äåðæàâè ó 
ïðîöåñàõ óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì ÏÑÏ ÿê åêîíîì³÷íîãî ñóá’ºêòà º ðåãóëþâàííÿ 
ö³í ³ òàðèô³â íà äåðæàâí³ ìîíîïîë³¿, ïðèðîäí³ ðåñóðñè òîùî. Çàçíà÷åíå ìîæå 
ñòàòè ÷èííèêîì ÿê ðîçâèòêó, òàê ³ çàíåïàäó ö³ëèõ ÏÑÏ.

Ç äðóãî¿ ïîçèö³¿, äåðæàâà º òèì ³íñòèòóòîì, ÿêèé îêðåñëþº ìåæ³ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ åêîíîì³êè ³ ñóñï³ëüñòâà, äåòåðì³íóº ïåâí³ ñòèìóëè òà îáìåæåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³ åêîíîì³÷íèõ àãåíò³â óñåðåäèí³ êðà¿íè ³, òàêèì ÷èíîì, ôîðìóº 
³íñòèòóö³éí³ çàñàäè ôóíêö³îíóâàííÿ ÏÑÏ. Ç óñ³õ ñóá’ºêò³â óïðàâë³ííÿ ÏÑÏ ñàìå 
äåðæàâà íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ âîëîä³º ö³ë³ñíèì áà÷åííÿì áàæàíîãî ñòàíó ðîçâèòêó 
êîíêðåòíèõ ÏÑÏ. Çàãàëüíå áà÷åííÿ äåòàë³çóºòüñÿ ó ö³ëÿõ ðîçâèòêó ÏÑÏ, à 
òàêîæ ó ïðèíöèïàõ éîãî óïðàâë³ííÿ.

Äåðæàâà ðåàë³çóº ñòðàòåã³÷í³ ö³ë³ ðîçâèòêó ÏÑÏ ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ âàæåë³â 
ïðÿìîãî ³ íåïðÿìîãî âïëèâó, ÿê³, ñâîºþ ÷åðãîþ, âîëîä³þòü ïåâíèì íàáîðîì 
³íñòðóìåíò³â (ðèñ. 2).

Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ðîçâèòêó ÏÑÏ çà äîïîìîãîþ åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó 
має  здійснюватися  на  всіх  рівнях  керування  –  державному,  регіональному, 
міжрегіональному, місцевому. У взаємодії «державне регулювання – ринок» пер-
âèííîþ ëàíêîþ º ðèíîê, à äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ º ³íñòðóìåíòîì, ùî çàáåçïå÷óº 
çàãàëüí³ óìîâè éîãî ³ñíóâàííÿ, âèð³âíþº ñòàðòîâ³ óìîâè éîãî ñóá’ºêò³â òà óñóâàº 
ïî ìîæëèâîñò³ íåãàòèâí³ âèÿâè ðèíêîâî¿ ñòèõ³¿. Ñïåöèô³êà ðåã³îí³â âèçíà÷àº 
ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó äëÿ ðåãóëþâàííÿ 
ðîçâèòêó ÏÑÏ ïåâíîãî íàáîðó ìåòîä³â, âàæåë³â ³ ñòèìóë³â, ùî çóìîâëåí³ íà 
äåðæàâíîìó ð³âí³, àëå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ôîðìóâàííÿ é åôåêòèâíå ¿õíº âèêî-
ðèñòàííÿ ïîêëàäàºòüñÿ íà ðåã³îíàëüí³ îðãàíè âëàäè.

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ðîçâèòêó ÏÑÏ º:
−	 ôîðìóâàííÿ ðàö³îíàëüíî¿ ïðîñòîðîâî¿ ñòðóêòóðè ðîçâèòêó ³íäóñòð³¿ ïîñëóã ó 

ìåæàõ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè, ï³äòðèìêè ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó 
ñôåðè ïîñëóã.

−	 çàõèñò ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ñïîæèâà÷³â ïîñëóã ³ ñóá’ºêò³â ñôåðè ïîñëóã;
−	 çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ãðîìàäÿí íà â³äïî÷èíîê, â³äíîâëåííÿ òà çì³öíåííÿ 

çäîðîâ’ÿ, íà áåçïå÷íå äëÿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ äîâê³ëëÿ, çàäîâîëåííÿ ìàòåð³àëüíèõ 
³ äóõîâíèõ ïîòðåá òà ³íøèõ ïðàâ;
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−	 ñòàíîâëåííÿ ñôåðè ïîñëóã ÿê âèñîêîðåíòàáåëüíî¿ ãàëóç³ åêîíîì³êè; 
−	 çàîõî÷åííÿ íàö³îíàëüíèõ òà ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é ó ðîçâèòîê ³íäóñòð³¿ ïîñëóã 

òà ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü; 
−	 ðîçøèðåííÿ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³ ïîñëóã òà óòâåðäæåííÿ 

Óêðà¿íè íà ñâ³òîâîìó ðèíêó ïîñëóã; 
−	 ãàðìîí³çàö³ÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ïîñëóãè äî ñòàíäàðò³â ªÑ òà ñâ³òîâèõ 

âèìîã, ñòâîðåííÿ íîðìàòèâíî¿ áàçè ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåì ñòàíäàðòèçàö³¿ òà 
ñåðòèô³êàö³¿ ðîá³ò ³ ïîñëóã òîùî.
Çàâäàííÿì ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè ó ñôåð³ ïîñëóã º çàáåçïå÷åííÿ 

êîìïëåêñíîãî ³ çáàëàíñîâàíîãî ðîçâèòêó ö³º¿ ñôåðè ç óðàõóâàííÿì ¿¿ ñïåöèô³êè 
é îñîáëèâîñòåé êîíêðåòíîãî ðåã³îíó. Òàêèì ÷èíîì, ðîçâèòîê ÏÑÏ â Óêðà¿í³ 
â³äáóâàòèìåòüñÿ íà ðèíêîâèõ çàñàäàõ ³ ïåðåáóâàòèìå ï³ä ðåãóëþâàííÿì äåðæàâè 
íà îñíîâ³ çàêîíîäàâñòâà, íàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè òà ³íäèêàòèâíîãî ïëàíóâàííÿ 
âñ³õ âèä³â ïîñëóã.

 Державне регулювання розвитку ПСП 

Важелі непрямого впливу Важелі прямого впливу 

Закони та інші нормативно-
правові акти 

Державна політика розвитку 
сфери послуг 

Ліцензування діяльності та 
державна реєстрація підприємств 

Державний контроль за 
розміщенням об’єктів послуг 

Стандартизація та сертифікація 
діяльності у сфері послуг 

Контроль за дотриманням 
безпеки впливу послуг на 

суспільне здоров’я  

Запровадження фінансової гарантії 
відповідальності надавачів послуг 

перед своїми клієнтами 

Ведення економічного механізму 
забезпечення охорони 

навколишнього середовища 
рекреаційних територій  

Державна політика 
просторового розвитку 

Державна регіональна політика  

Індикативні плани розвитку 
сфери послу та їх наукове 

обґрунтування 

Створення сприятливих умов для 
залучення внутрішніх і іноземних 

інвестицій у сферу послуг 

Система податків та податкових 
пільг 

Підтримка ринкової конкуренції 
і недопущення монополізації 

Стимулювання розвитку 
інфраструктури сфери послуг 

Інформаційне забезпечення 
розвитку сфери послуг 

Рис. 2. Важелі прямого і непрямого впливу державного регулювання розвитку ПСП 
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Ïð³îðèòåòíèìè çàâäàííÿìè ðîçâèòêó ÏÑÏ íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ ñë³ä 
âèçíà÷èòè: 
−	 âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó ÏÑÏ ðåã³îí³â; 
−	 çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí äî ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ â³ëüíîãî ÷àñó (íàÿâí³ñòü 

ðîçâèíåíî¿ ìåðåæ³ çàêëàä³â ñôåðè ïîñëóã òà ¿õ òåðèòîð³àëüíà äîñòóïí³ñòü, 
çì³ñòîâíèé â³äïî÷èíîê, îçíàéîìëåííÿ ç ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîþ ñïàäùèíîþ, 
îðãàí³çàö³ÿ ðåêðåàö³¿, îçäîðîâëåííÿ òîùî);

−	 âïðîâàäæåííÿ ï³ëüãîâèõ óìîâ äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ïðîøàðê³â íàñåëåííÿ; 
−	 ñòèìóëþâàííÿ ³íâåñòèö³é ó ñôåðó ïîñëóã ³ ðîçâèòîê ¿¿ ðåñóðñ³â; 
−	 ãàðàíòóâàííÿ áåçïåêè ñïîæèâà÷³â ïîñëóã, çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâ, ³íòåðåñ³â ³ 

ìàéíà; 
−	 îðãàí³çàö³¿ é ðîçâèòêó ñèñòåìè íàóêîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó ñôåðè 

ïîñëóã, ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè ³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â äëÿ 
ñôåðè ïîñëóã; 

−	 ë³öåíçóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ ñôåðè ïîñëóã, ñòàíäàðòèçàö³¿ òà ñåðòèô³êàö³¿ 
ïîñëóã, âèçíà÷åííÿ êâàë³ô³êàö³éíèõ âèìîã äî ïîñàä ôàõ³âö³â òîùî; 

−	 âñòàíîâëåííÿ ºäèíî¿ ñèñòåìè ñòàòèñòè÷íîãî îáë³êó òà çâ³òíîñò³ ó ñôåð³ ïîñëóã 
òîùî. 
Ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ïîë³òèêè ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó ÏÑÏ, âèçíà÷åííÿ 

ôîðì òà ìåòîä³â äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ¿õ ðîçâèòêó ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ 
íåãàòèâí³ òà ïîçèòèâí³ ôàêòîðè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîë³òè÷íîþ, çàêîíîäàâ÷î-ïðàâîâîþ 
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîþ ñèòóàö³ºþ â êðà¿í³ òà ñâ³ò³.

Ðîçì³ð äåðæàâíèõ ³íâåñòèö³é ó ñôåðó ïîñëóã çàëåæèòü â³ä âàæëèâîñò³ 
çàçíà÷åíîãî ñåêòîðà äëÿ åêîíîì³êè êðà¿íè, à âêëàäåííÿ ì³æíàðîäíèõ 
фінансових інститутів – від гарантій, що надаються урядом конкретних країн 
ïî êðåäèòàõ, â³ä ðåïóòàö³¿ ñàìî¿ êðà¿íè íà ì³æíàðîäíîìó òóðèñòè÷íîìó ðèíêó 
òà â³ä ãðàìîòíîñò³ á³çíåñ-ïëàí³â, ñêëàäåíèõ óðÿäîì êðà¿íè äëÿ îäåðæàííÿ 
ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â. 

В Óêðà¿í³ áþäæåòí³ àñèãíóâàííÿ ó ñôåðó ïîñëóã º íåñòàá³ëüíèìè é 
íåãàðàíòîâàíèìè. Òîìó â ñó÷àñíèõ óìîâàõ äåðæàâà ìàº çðîáèòè àêöåíò íà 
çä³éñíåííÿ ðåãóëÿö³éíî¿ òà ñòèìóëÿö³éíî¿ ôóíêö³é, íà ìåõàí³çìè íåïðÿìî¿ 
ï³äòðèìêè. Íåñòàá³ëüí³ñòü ïîë³òè÷íî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³, 
ðèçèêîâàí³ñòü äîâãîñòðîêîâèõ âêëàäåíü âèçíà÷àþòü ïàñèâíèé õàðàêòåð 
³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ïðèâàòíîãî, òàê é àêö³îíåðíîãî êàï³òàëó, ùî 
çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïîøóêó íîâîãî ìåõàí³çìó ñòèìóëþâàííÿ ³íâåñòèö³é ó 
ðîçâèòîê ñôåðè ïîñëóã.

Ñüîãîäí³ íàÿâíà ñòàòèñòè÷íà çâ³òí³ñòü ùîäî ñôåðè ïîñëóã, îñîáëèâî íà 
ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³, íå º äæåðåëîì äîñòîâ³ðíî¿ åêîíîì³÷íî¿ òà ìàðêåòèíãîâî¿ 
³íôîðìàö³¿, ùî íåãàòèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ íà ÿêîñò³ ïðèéíÿòèõ óïðàâë³íñüêèõ 
ð³øåíü íà âñ³õ ð³âíÿõ óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êîþ. 

Ïðèíöèïîâèì ìîìåíòîì ôîðìóâàííÿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ÏÑÏ â ðåã³îí³ º 
ïèòàííÿ îô³ö³éíîãî âèçíàííÿ ¿õ ì³ñöÿ ³ ðîë³ åêîíîì³÷í³é ñòðóêòóð³ ðåã³îí³â. 
І, â³äïîâ³äíî äî öüîãî, ìàº âèçíà÷àòèñÿ êóðñ ïðàêòè÷íèõ ä³é íà ð³çíèõ ð³âíÿõ 
äåðæàâíî¿ âëàäè [5]. 

Вàæëèâèì ³íñòðóìåíòîì åêîíîì³÷íîãî ñòèìóëþâàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ òà çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é º âäîñêîíàëåííÿ ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ 
ïîñëóã, çîêðåìà ó íàïðÿìàõ: 
−	 äèôåðåíö³àö³¿ ïðèíöèï³â îïîäàòêóâàííÿ çà âèäàìè ïîñëóã; 
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−	 çíèæåííÿ ïîäàòêîâîãî íàâàíòàæåííÿ íà ï³äïðèºìñòâà ñôåðè ïîñëóã, ÿê³ º 
ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèìè äëÿ ðîçâèòêó ÏÑÏ [3].
Äëÿ çáîðó ³ íàêîïè÷åííÿ ³íôîðìàö³¿ ïî ðåã³îíó â ñôåð³ ïîñëóã, â³äïîâ³äíî 

çàðóá³æíîãî äîñâ³äó, äîö³ëüíî ñòâîðèòè ñèñòåìó ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ÿê ÷àñòèíó äåðæàâíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ç ïî÷àòêîâîþ ìåòîþ 
òà òàêèìè çàâäàííÿìè: 
−	 çàïî÷àòêóâàííÿ òà ðîçâèòêó îá÷èñëþâàëüíèõ ðåã³îíàëüíèõ ìåðåæ, ÿê³ ìàþòü 

çàáåçïå÷óâàòè äîñòóï äî ðåã³îíàëüíèõ áàíê³â äàíèõ ìàêñèìàëüí³é ê³ëüêîñò³ 
êîðèñòóâà÷³â; 

−	 ñòâîðåííÿ òà ââåäåííÿ ðåã³îíàëüíèõ áàç äàíèõ ë³öåíç³éíî¿, åêîíîì³÷íî¿, 
ñîö³àëüíî¿, îðãàí³çàö³éíî-äîâ³äêîâî¿, åêîëîã³÷íî¿ òà ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ 
òóðèñòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿; 

−	 çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî çàãàëüíîäåðæàâíèõ òà ì³æíàðîäíèõ ³íôîðìàö³éíî-
îá÷èñëþâàëüíèõ ñèñòåì áàç äàíèõ ó ñôåð³ ïîñëóã.
Íåâ³ä’ºìíîþ óìîâîþ åôåêòèâíîñò³ îðãàí³çàö³¿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ÏÑÏ º 

¿¿ â³äïîâ³äí³ñòü ñèñòåì³ ïðîñòîðîâîãî ïëàíóâàííÿ â êðà¿í³. Íà ñüîãîäí³ ìè íå 
ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî ³ñíóâàííÿ â Óêðà¿í³ ðîçâèíåíî¿ ñèñòåìè ïðîñòîðîâîãî 
ïëàíóâàííÿ. Ї¿ ñêëàäîâèìè ìîæíà ââàæàòè ³íñòðóìåíòè òåðèòîð³àëüíîãî 
ïëàíóâàííÿ. Çâàæàþ÷è íà öå, íåîáõ³äíèì º ðîçðîáëåííÿ ìîäåðí³çîâàíî¿ ñèñòåìè 
ïðîñòîðîâîãî ïëàíóâàííÿ.

Бàçóþ÷èñü íà äîñâ³ä³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í òà íàÿâí³é ñèñòåì³ ³ ä³þ÷èõ 
ìåõàí³çìàõ òåðèòîð³àëüíîãî ïëàíóâàííÿ â Óêðà¿í³, ñèñòåìà ïðîñòîðîâîãî 
ïëàíóâàííÿ ìîæå âêëþ÷àòè â ñåáå òðè ð³âí³ (ðèñ. 3):
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основі Генеральної схеми планування території України, Стратегії соціально-
економічного розвитку України, Державної стратегії регіонального розвитку України 
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Рис. 3. Система просторового планування в Україні 
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−	 äåðæàâíèé.
−	 ðåã³îíàëüíèé.
−	 ëîêàëüíèé (ìóí³öèïàëüíèé).

Ñèñòåìà ïðîñòîðîâîãî ïëàíóâàííÿ â Óêðà¿í³, íà íàø ïîãëÿä, ïîâèííà ìàòè 
äåöåíòðàë³çîâàíó ôîðìó óïðàâë³ííÿ. Ðåàë³çàö³ÿ ïðèíöèïó äåöåíòðàë³çàö³¿ 
óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ ïðîñòîðîâîãî ïëàíóâàííÿ ìàº çä³éñíþâàòèñÿ øëÿõîì 
çàêð³ïëåííÿ çà ðåã³îíàìè ³ ìóí³öèïàëüíèìè óòâîðåííÿìè á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ 
ïîâíîâàæåíü ó ñôåð³ ïðîñòîðîâîãî ïëàíóâàííÿ. 

Íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ôîðìóºòüñÿ ïîë³òèêà ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³é 
Óêðà¿íè, çä³éñíþºòüñÿ ðîçðîáêà çàêîíîäàâ÷î¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ çàñàäíè÷èõ 
ïðèíöèï³â ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó. 

Äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàòèâíèì îðãàíîì ïðîñòîðîâîãî ïëàíóâàííÿ ìîæå 
âèñòóïàòè Äåïàðòàìåíò òåðèòîð³àëüíîãî ïëàíóâàííÿ ³ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó 
ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè. 

Íà äåðæàâíîìó ð³âí³ âèçíà÷àþòüñÿ ïðèíöèïè ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó 
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ÿê³ ôîðìóþòü ïîë³òèêó ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó êðà¿íè, 
ïðîáëåìè ³ ïåðñïåêòèâè ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³é, ðîçêðèâàþòü 
ìîæëèâîñò³ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. 

Çàñàäíè÷èìè ïðèíöèïàìè ìîæóòü áóòè:
1.  Ц³ë³ñíîñò³ (çàáåçïå÷åííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ êðà¿íè).
2. Çáàëàíñîâàíîñò³ (çáàëàíñîâàíèé ñîö³àëüíèé, åêîëîã³÷íèé ³ åêîíîì³÷íèé 

ðîçâèòîê ðåã³îí³â Óêðà¿íè ³ ï³äâèùåííÿ ¿õ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³).
3.  Ïðîïîðö³éíîñò³ (ïåðñïåêòèâíèé ðîçâèòîê ì³ñò ³ ïîêðàùåííÿ åêîíîì³÷íèõ, 

³íôîðìàö³éíèõ, êóëüòóðíèõ ³ êîìóí³êàòèâíèõ çâ’ÿçê³â ì³æ ì³ñòîì ³ ñåëîì).
4.  Ð³âíîñò³ (çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ óìîâ ïðîñòîðîâî¿ òà ³íôîðìàö³éíî¿ 

äîñòóïíîñò³).
5.  Ïð³îðèòåòíîñò³ ðîçâèòêó ³ çàõèñòó ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, çàõèñòó 

íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ ïîïåðåäæåííÿ âèíèêíåííÿ ïðèðîäíèõ ëèõ.
6.  Ðîçâèòîê ³ çàõèñò ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ³ ïðèðîäíî¿ ñïàäùèíè íà îñíîâ³ 

ïðèìíîæåííÿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.
Çàçíà÷åí³ ïðèíöèïè ïîâèíí³ âðàõîâóâàòèñü íå ëèøå íà äåðæàâíîìó, à é 

íà ðåã³îíàëüíîìó ³ ëîêàëüíîìó ð³âíÿõ ïðè ðåàë³çàö³¿ ïîë³òèêè ïðîñòîðîâîãî 
ðîçâèòêó.

Íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ ïðîñòîðîâå ïëàíóâàííÿ ñïðÿìîâàíå íà ïðîñòîðîâó 
êîíêðåòèçàö³þ ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿìê³â ðîçâèòêó ðåã³îíó.

Îñíîâíèìè ö³ëÿìè ðåã³îíàëüíîãî ïðîñòîðîâîãî ïëàíóâàííÿ, íà äóìêó àâòîðà, 
º: çàáåçïå÷åííÿ ³ ðîçâèòîê êîíêóðåíòîçäàòíîñò³ ðåã³îíó; ïîêðàùåííÿ óìîâ 
æèòòÿ ëþäåé ³ ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà â ðåã³îí³; çàáåçïå÷åííÿ çáàëàíñîâàíîãî 
ðîçâèòêó ðåã³îíó ç âðàõóâàííÿì åêîëîã³÷íèõ ³ ïðèðîäíèõ ôàêòîð³â; ðîçâèòîê 
³íôðàñòðóêòóðè; çàõèñò ïðèðîäíîãî ³ êóëüòóðíîãî áàãàòñòâà ðåã³îíó.

Íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ òàêîæ çä³éñíþºòüñÿ ðîçãëÿä ³ çàòâåðäæåííÿ îñíîâíèõ 
íàïðÿìê³â ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó ìóí³öèïàëüíèõ óòâîðåíü.

Íà ëîêàëüíîìó ð³âí³ ïðîñòîðîâå ïëàíóâàííÿ ñïðÿìîâàíå íà åôåêòèâíå 
âèêîðèñòàííÿ ïðîñòîðó ìóí³öèïàëüíèõ óòâîðåíü, à òàêîæ çáåðåæåííÿ ³ ðîçóìíå 
âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ³ êóëüòóðíèõ ðåñóðñ³â. 

Ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì ÏÑÏ ìàº ïåðåäáà÷àòè óçãîäæåííÿ ïëàí³â 
îðãàí³çàö³¿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ÏÑÏ ³ç ïëàíàìè ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó. Ñòâîðåííÿ 
ñèñòåìè ïðîñòîðîâîãî ïëàíóâàííÿ º åôåêòèâíèì ìåõàí³çìîì äîñÿãíåííÿ 
çáàëàíñîâàíîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ³ åêîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó, ÿêà äîçâîëèòü 
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об’єднати всі зацікавлені сторони – бізнес, владу, місцеві спільноти. Взаємодія 
âñ³õ åëåìåíò³â ñèñòåìè ïðîñòîðîâîãî ïëàíóâàííÿ íà âñ³õ ð³âíÿõ óïðàâë³ííÿ 
äîçâîëèòü óíèêíóòè ïîìèëîê íà åòàï³ ôîðìóâàííÿ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â 
ðîçâèòêó ÏÑÏ, à òàêîæ íàïðàöþâàòè íàéåôåêòèâí³ø³ ìåõàí³çìè ¿õ ðåàë³çàö³¿.
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Мальская М.Ф. �р�анизационно�экономич�ски� �ринци�� у�ра�л�ния раз�ити�м �ространс� �р�анизационно�экономич�ски� �ринци�� у�ра�л�ния раз�ити�м �ространс��р�анизационно�экономич�ски� �ринци�� у�ра�л�ния раз�ити�м �ространс�
т��нн�х сист�м услу�.

Исследована проблема формирования и функционирования пространственных систем услуг, а 
также создание обоснованной системы управления этими процессами на государственном и ре-
гиональном уровнях в Украине в условиях глобализации, регионализации, инновационного развития 
и постиндустриальной трансформации, социальной ориентированности национальной экономики. 
Автором детерминированы стратегические целые управления развитием пространственных сис-
тем услуг и конкретизированы механизмы их достижения на макро-, мезо – и локальном уровнях. 
Значительное внимание уделено подходам к усовершенствованию системы пространственного 
планирования, которое определенно основополагающим механизмом обеспечения эффективности 
и сбалансированности развития пространственных систем услуг.
Ключевые слова: услуги, пространственная система услуг, управления развитием пространс-
твенных систем услуг.

Malska M.P. Organizational�Economic Management Principles of Development of the Spatial Systems 
of  Services.

The problems of forming and functioning of spatial system of services, and also creation of reasonable 
control system by these processes on state and regional levels in Ukraine are investigated in the condi-
tions of globalization, regionalization, innovative development and postindustrial transformation, social 
oriented of national economy. The author determined strategic aims of development management of 
spatial system of services and the mechanisms of their achievement are specified on macro-, mezo- and 
local levels. Considerable attention is spared to approaches of improvement of spatial planning system 
which determined as fundamental mechanism of providing of efficiency and balanced development of 
spatial system of services.
Key words: services, spatial system of services, management of development of spatial system of services.
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