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Дисертацію присвячено комплексному дослідженню процесу і стану урбанізації  

у загальному контексті мультидисциплінарних наукових досліджень та на основі аналізу  

й систематизації даних щодо міста Києва та інших великих міст України. Головний акцент  

у роботі зроблено на визначенні та дослідженні екологічних та економічних факторів,  

які на пряму та опосередковано пов’язані з розвитком міських та приміських територій.  

У контексті роботи було досліджено і окреслено зв’язки між змінами у землекористуванні  

та урбанізаційними процесами, пов’язаними з розвитком міста, та врахуванням наслідків  

і впливів екологічних змін та ситуації з навколишнім середовищем, як у межах району,  

так і регіону в цілому, а також у більш глобальному контексті.  

Проведено аналіз, дослідження та опрацьовано велику кількість наукових та науково-

практичних міжнародних і вітчизняних публікацій та інших матеріалів, що стосуються 

урбанізації та суміжних областей. У ході дослідження автором проаналізовано досвід 

провідних науковців з країн ЄС, США, Китаю та України в галузях урбанізації, економіки 

урбанізації, екології та інших суміжних галузях наукових досліджень. Взято до розгляду  

та аналізу ключові досягнення у дослідженні причин та наслідків урбанізаційних процесів,  

їх впливу на стан екології та розвиток економіки міста, регіону та країни. Для всебічної  

оцінки ситуації та моделювання різних варіантів розвитку міських та приміських  

територій проведено ґрунтовне дослідження історичного розвитку великих міст з країн,  

що розвиваються, а також провідних країн ЄС, США та Азії. Вивчено, проаналізовано  

та досліджено випадки успішних міст, а також міст, що зазнали економічного занепаду  

чи екологічних проблем. У ході наукових досліджень автором було проаналізовано стан, 

проблеми та виклики, пов’язані зі збільшенням рівня урбанізації сучасних європейських, 

українських та інших міст світу, при його взаємозв’язку з іншими процесами, такими  

як глобалізація, індустріальна революція 4.0, зміни клімату й політичні виклики,  

які впливають на соціальну та економічну ситуацію. Також вивчено досвід провідних  

світових організацій: ООН, ЮНЕСКО, FАО у вирішенні викликів, пов’язаних з урбанізацією 

та суміжними з нею процесами. У контексті дослідження урбанізаційних процесів  

на території України, автором виділено три основні міста для проведення дослідження –  

це Київ, Львів та Харків, а також розглянуто та досліджено інші великі міста з населенням 

понад 500 тисяч осіб. Для проведення дослідження обрано міста із найбільшою кількістю 

населення на кожному континенті та регіоні: Нью-Йорк, Париж, Москва, Делі, Токіо,  



Ріо-де-Жанейро, Шанхай, Лагос та ін. Також було обрано окремі міста для їх більш детального 

вивчення – це Київ, Мальмо, Сан-Франциско, Детройт, Шанхай. Для кожного з наведених 

вище міст було обрано, опрацьовано та згруповано наступні типи даних для дослідження – 

економічні і соціальні дані, географічні дані та територіальний устрій, проаналізовано  

ринок нерухомості та землі. При виконанні дослідження взято до уваги роботи провідних 

українських вчених, у тому числі наукових шкіл м. Києва, у галузях землекористування  

та економіки природокористування. 

Одним із першочергових кроків для проведення дослідження було визначено 

проблематику і виділено основні питання для дослідження. Серед основних існуючих 

проблем, які було розглянуто, а в результаті виконання наукової роботи проведено  

комплексну оцінку та пошук методів їх вирішення, варто виділити наступні: відсутність 

чіткого визначення та представлення процесу урбанізації у контексті економічного  

та екологічного моделювання; урбанізація, як самостійний напрям дослідження, у вітчизняній 

науковій літературі та публікаціях майже не представлено; немає чітко визначеного набору 

даних, інструментів та методів для дослідження урбанізації в економічному та екологічному 

напрямах; відсутнє формалізоване представлення міст, як центрів соціального  

та економічного розвитку. У ході окреслення проблематики наукового дослідження 

поставлено наступні завдання для дослідження, щоб краще визначити область дослідження  

і зрозуміти, які існують шляхи вирішення проблем, а саме: як побудувати модель просторового 

розвитку територій з урахуванням екологічних наслідків та їх вартості в процесі змін  

у землекористуванні міських і приміських зон; як визначити оптимальне розташування 

промислових і комерційних об’єктів у даний момент часу і в довгостроковій перспективі: 

економічна оцінка землекористування; які існують варіанти розвитку міських та приміських 

територій з урахуванням концепції сталого розвитку, глобалізації та змін; який взаємозв’язок 

урбанізаційних процесів, розвитку міських і прилеглих територій з акцентом на використання 

земельних ресурсів. 

Визначено доцільність та необхідність у покращенні теоретичної складової опису 

процесу урбанізації, як глобального процесу, який впливає на рівень економічного  

розвитку та пов’язаний з екологічними процесами, як у локальному, регіональному, так  

і в глобальному масштабах. Автором наведено власне трактування дуальності урбанізації – 

урбанізації як процесу та урбанізації як стану. Наведене визначення базується на економічних 

факторах, екологічних чинниках та складовій землевикористання, а також з урахуванням 

юридичних та правових аспектів урбанізації. Окремо виділено важливість проведення 

дослідження впливу екологічних факторів на процеси урбанізації та включенні цієї складової 

до загального контексту дослідження урбанізації. В результаті виконанні роботи вдосконалено 

механізм моделювання та розрахунку екологічної оцінки впливу на основі поточних 



глобальних, національних кліматичних угод, витрат на відновлення природних ресурсів  

та втрат ресурсів (вода, земля, зелені насадження, повітря і утилізація сміття тощо).  

При моделюванні системи екологічної оцінки було враховано державну, регіональну  

та міську політики, нормативно-правові акти та нормативні документи, пов’язані з екологією 

та природними ресурсами. 

Окреслено фактори, що впливають на землекористування у контексті розвитку міст, 

приміських територій з урахуванням їх призначення, територіального зонування та міського 

районування. Виділено ключові напрями економічного розвитку територій, зонування  

та розміщення виробничих об’єктів у зоні міста та приміських територіях на прикладі міста 

Києва. На основі цих даних побудовано моделі економічної оцінки при моделюванні різних 

варіантів використання земель у процесі розвитку міста з прогнозом на наступні 5 та 20 років. 

Проведено системний аналіз, на основі отриманих результатів створено модель ринку землі 

для вивчення раціонального землекористування в умовах урбанізації та в контексті сучасних 

викликів – глобалізації та впливу на екологічну ситуацію. Удосконалено підходи до аналізу 

змін у землекористуванні та того, як ці зміни впливають на розвиток приміських зон,  

які існують варіанти їх економічного розвитку. Встановлено основні показники залежності  

та впливу мікроекономічної ситуації у місті на макроекономічні показники розвитку 

прилеглих територій, країн та регіонів, а також більш глобальні наслідки в контексті 

економіки глобалізації. 

Для побудови загальної моделі урбанізації було враховано соціальний контекст 

розвитку міст, розподілено та згруповано різні групи, що впливають на його розвиток – 

мешканці, бізнес, державні/регіональні органи, міжнародні організації. Окрім того, 

проаналізовано дані щодо розміщення та характеристики робочих місць і промислових 

об’єктів у місті та регіоні. Розроблено концептуальну схему  на основі поточного 

територіального поділу міста і прилеглих територій, досліджено вплив розвитку центру  

міста та його районів на приміські зони, район і регіон у цілому, вказано на доцільність 

дослідити у подальшому рівень та обсяги глобального впливу економічного розвитку міста. 

Важливою складовою моделі урбанізаційних процесів та його стану є об’єднання концепцій – 

місто, урбанізаційні процеси і землекористування, як з економічної точки зору, так  

і соціальних аспектів й наявних природних ресурсів. В результаті моделювання було  

отримано дані та розраховано економічну й екологічну оцінку розвитку землекористування  

у місті та приміських територіях. Окрім того, побудовано схему планування розвитку 

територій і об’єктів, зроблено прогноз їх екологічних наслідків. Варто відзначити,  

що прогнозування було проведено, як коротко-, так і довгострокове. Як результат, отримала 

подальший розвиток комплексна мультидисциплінарна науково-практична модель розвитку, 

яка увібрала в себе такі складові: поточний соціальний та економічний стан міста, моделі 



«зелене місто» та «розумне місто», «перехідне місто» і виділено гібридний (комбінований  

не лінійний) процес розвитку міста. У подальшому автор звертає увагу на важливості 

продовження дослідження з урахуванням наступних даних: інфраструктура і управління 

відходами, об’єднані територіальні громади, територіальний устрій і земельний устрій, 

офіційне визначення урбанізації на міському та національному рівнях, чіткий розподіл  

та зонування міської території та приміських зон. 

У роботі запропоновано методологію для оцінки варіантів розвитку територій  

та економіки міста, ефективного землекористування з урахуванням екологічних факторів. 

Розроблена методологія дозволила сформувати основні варіанти розвитку територій,  

а саме варіанти розвитку урбанізації в Україні та світі. Для більш детального та об’єктивного 

прогнозування варіантів розвитку урбанізації, як стану, було обґрунтовано та запропоновано 

модель розрахунку економічної оцінки використання земельних ресурсів у контексті ресурсо-

ефективного управління містом. Системна модель методологічного аналізу і характеристики 

землекористування у контексті управління містом та дослідження його розвитку включає 

наступні фактори: типи об’єктів, просторове розміщення, візуалізація (карта), форма 

власності, земля і її ціна/характеристика, перспективи розвитку землі чи території,  

економічна звітність і прогнозування. Для перегляду та використання результатів процесу 

моделювання було використано візуалізацію, а саме візуальне представлення міста  

з основними економічними даними, об’єктами й екологічними показниками (у форматі 

двохвимірної кольорової карти). 

Ключові слова: урбанізація, прогнозування урбанізації, глобалізація, економічна 

оцінка, еколого-економічна оцінка, еколого-економічна ефективність, раціональне 

використання земель, моніторинг використання земель, економічне моделювання, сучасні 

проблеми міст, управління земельними ресурсами, містопланування, сталий розвиток. 
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