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АНОТАЦІЯ 

Назаренко В.А. Еколого-економічне прогнозування змін у 

землекористуванні під впливом урбанізаційних процесів. - Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

051 - економіка (05 - соціальні та поведінкові науки). -  Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, Київ, 2021. 

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 автор провів ґрунтовне 

дослідження історичного розвитку великих міст з країн, що розвиваються, а також 
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провідних країн ЄС, США та Азії. Вивчені, проаналізовані та досліджені 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 взаємопов'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, ФАО  у вирішенні викликів, пов'язаних з 

урбанізацією та суміжними з нею процесами. У контексті дослідження урбанізаційних 

процесів на території України, автор виділив три основні міста для проведення 

дослідження - це Київ, Львів та Харків, а також розглянув та дослідив інші великі 

міста з населення понад 500 тисяч осіб. Для проведення дослідження автор обрав  

міста із найбільшою  кількістю населення  на кожному континенті та регіоні: Нью-

Йорк, Париж, Москва, Делі, Токіо, Ріо-де-Жанейро, Шанхай, Лагос та інші. 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 напрямок 
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дослідження, у вітчизняній науковій літературі та публікаціях майже не представлена; 

немає чітко визначеного набору даних, інструментів та методів для дослідження 

урбанізації в економічному та екологічному напрямках; відсутнє формалізоване 

представлення міст, як центрів соціального та економічного  розвитку.   У ході 

окреслення проблематики наукового дослідження автор поставив 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 автором вдосконалено 

механізм моделювання та розрахунку екологічної оцінки впливу на основі поточних 

глобальних, національних кліматичних угод, витрат на відновлення природних 

ресурсів та втрат ресурсів (таких, як вода, земля, зелені насадження, повітря і 
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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 напрямки 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 створена 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 ровзвиток 

- 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 
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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 

проведена, як коротко- так і довго строкове. 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, ОТГ, 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, економічно 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 
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результатів процесу моделювання було використано візуалізацію, а саме візуальне 

представлення міста з основними економічними даними, об'єктами й екологічними 

показниками (у форматі двох вимірної 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, місто 

планування, сталий розвиток. 
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ABSTRACT 

Nazarenko V. A. Ecological and economic forecasting of changes in land use 

under the influence of urbanization processes. - Qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of philosophy in 

the field of economy on a specialty 051 - Economics (05 - social and behavioral sciences). - 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to a comprehensive study of the process and state of 

urbanization in the general context of multidisciplinary scientific research and based on 

research and data on the city of Kyiv and other major cities of Ukraine. The main focus of 

the work is on determining and studying environmental and economic factors that are 

directly and indirectly related to the development of urban and suburban areas. In the context 

of the work, the link between changes in land use and urbanization processes related to the 

development of the city was studied and outlined and taking into account the consequences 

and impacts of environmental changes and the environmental situation, both within the 

district and the region as a whole or in a global context.          

  A large number of scientific and scientific-practical international and domestic 

publications and other materials were analyzed, researched and processed. During the study, 

the author analyzed the experience of leading scientists from the EU, USA, China and 

Ukraine in the fields of urbanization, urbanization economics, ecology and other related 

fields of scientific research. Key achievements in the study of the causes and consequences 

of urbanization processes, their impact on the state of ecology and economic development 

of the city, region and country were taken into account and analyzed. For a comprehensive 

assessment of the situation and modeling of various options for the development of urban 

and suburban areas, the author conducted a thorough study of the historical development of 

large cities from developing countries and leading countries of the EU, the USA and Asia. 

Cases of successful cities, as well as cities that have experienced economic decline or 
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environmental problems, were taken into account. In the course of scientific research, the 

author analyzed and worked out the challenges associated with increasing the level of 

urbanization of modern European, Ukrainian and other cities of the world, with its 

interconnectedness with other processes, such as - globalization, industrial revolution 4.0, 

climate change and political challenges that affect the social and economic situation. The 

experience of leading world organizations: UN, UNESCO, FAO in solving challenges 

related to urbanization and related processes has also been studied. In the context of the study 

of urbanization processes on the territory of Ukraine, the author identified three main cities 

for the study - Kyiv, Lviv and Kharkiv, as well as considered and explored other large cities 

with a population of more than 500 thousand people. For the study, the author chose the 

cities with the largest population on each continent and region: New York, Paris, Moscow, 

Delhi, Tokyo, Rio de Janeiro, Shanghai, Lagos and others, and separate cities were also 

chosen, for a more detailed study - Kyiv, Malmo, San Francisco, Detroit, Shanghai. For each 

of the cities, the following types of data for research were selected, processed and grouped - 

economic and social data, geographical data and territorial structure, the real estate and land 

market were analyzed. The research took into account the work of leading Ukrainian and 

Kyiv scientists in the fields of land use and environmental management. 

One of the priority steps for the study was to identify the issues and identify the main 

questions for the study. Among the main existing problems that have been considered, and 

as a result of scientific work, a comprehensive assessment and search for methods for their 

solution is carried out, it is worth highlighting the following: lack of a clear definition and 

representation of the urbanization process in the context of economic and environmental 

modeling; urbanization, as an independent direction of research, is almost not represented in 

the national scientific literature and publications; there is no clearly defined set of data, tools 

and methods for urbanization research in economic and environmental directions; there is 

no formalized representation of cities as centers of social and economic development.   In 

the course of outlining the problems of scientific research, the author set the following tasks 
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for the study in order to better determine the area of research and understand what are the 

ways to solve problems, namely, how to build a model of spatial development of territories 

taking into account environmental consequences and their cost in the process of changes in 

land use of urban and suburban areas; how to determine the optimal location of industrial 

and commercial objects at the moment and long term: economic assessment of land use; 

what are the options for the development of urban and suburban areas, taking into account 

the concept of sustainable development, globalization and change; what is the relationship 

of urbanization processes, development of urban and adjacent territories with an emphasis 

on the use of land resources. 

It is determined the feasibility in improving the theoretical component of the 

description of the urbanization process as a global process that affects the level of economic 

development and is associated with environmental processes, both locally, regionally and 

globally. The author provides his own interpretation of the duality of urbanization - 

urbanization as a process, and urbanization as a state. This definition is based on economic 

factors, environmental factors and component of land use, as well as the legal and legal 

aspects of urbanization. The importance of environmental research and its inclusion in the 

general context of urbanization research is highlighted separately.  The author improved the 

mechanism of modeling and calculating environmental assessment on the basis of current 

global, national climate agreements, costs for the restoration of natural resources and loss of 

resources (such as water, land, green spaces, air and garbage disposal, etc.). When modeling 

the environmental assessment system, state, regional and city policies, legal acts and 

normative documents related to ecology and natural resources were taken into account.     

The factors affecting land use in the context of the development of cities, suburban 

territories, taking into account their purpose, territorial zoning and urban zoning are outlined. 

The key directions of economic development of territories, zoning and placement of 

production facilities in the city zone and suburban territories on the example of the city of 

Kyiv are highlighted. Based on these data, models of economic assessment were built when 
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modeling various land use options in the process of city development with a forecast for the 

next 5 and 20 years. Systemic modeling of the land market for the study of rational land use 

in urbanization and in the context of modern challenges - globalization and impact on the 

ecological situation was carried out. Approaches to the analysis of changes in land use and 

how these changes affect the development of suburban areas and what are the options for 

their economic development have been improved. The main indicators of dependence and 

influence of the microeconomic situation in the city on macroeconomic indicators in the 

adjacent territories, country and region, as well as more global consequences in the context 

of the globalization economy have been established. 

To build a common model of urbanization, the social context of urban development 

was taken into account, various groups affecting its residents, business, state/regional bodies, 

and international organizations were distributed and grouped. In addition, data on the 

location and characteristics of workplaces and industrial facilities in the city and region are 

analyzed. The conceptual scheme was developed on the basis of the current territorial 

division of the city and adjacent territories, the influence of the development of the city 

center and its districts on suburban areas, the district and the region as a whole were studied, 

indicated on the expediency to investigate in the future the level and scope of the global 

impact of the economic development of the city.  An important component of the model of 

urbanization processes and its state is the unification of concepts - the city, urbanization 

processes and land use, both from an economic point of view, and social aspects and natural 

resources. As a result of modeling, data were obtained and an economic and environmental 

assessment of the development of land use in the city and suburban areas was calculated. In 

addition, a scheme of planning the development of territories and objects was built, their 

environmental consequences were predicted. It should be determined that the forecasting 

was carried out, both short and long term. As a result, the complex multidisciplinary 

scientific and practical model of development, which included the following components: 

the current social and economic state of the city, the models "green city" and "smart city", 
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"transitional city" and allocated hybrid (combined non-linear) development of the city, 

received further development. In the future, the author draws attention to the importance of 

continuing the study taking into account the following data: infrastructure and waste 

management, communities, territorial structure and land management, official definition of 

urbanization at the urban and national levels, clear distribution and zoning of urban areas 

and suburban areas. 

The paper proposes methodology for assessing options for the development of 

territories and the economy of the city, cost-effective land use, taking into account 

environmental factors. The developed methodology allowed to form the main options for the 

development of territories, namely options for the development of urbanization in Ukraine 

and the world. Also, for more detailed and objective forecasting of options for urbanization 

development as a state, the model for calculating the economic assessment of the use of land 

resources in the context of resource-efficient city management was substantiated. The 

system model of methodological analysis and characteristics of land use in the context of 

city management and research includes the following factors - types of objects, spatial 

placement, visualization (map), property, land and its price/characteristics, prospects for 

land or territory development, economic reporting and forecasting.  Visualization was used 

to view the results of the modeling process, namely the visual representation of the city with 

basic economic data, objects and environmental indicators (in the format of two-dimensional 

color map).    

 

Keywords: urbanization, urbanization forecasting, globalization, economic 

assessment, environmental and economic assessment, environmental and economic 

efficiency, rational land use, land use monitoring, economic modeling, modern urban 

problems, land management, city planning, sustainable development. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Урбанізація - це відносно новий термін, який 

почав активно використовуватися дослідниками у другій половині двадцятого 

століття. Проте, міста і селища, як місця розселення людей, не є чимось новим та 

існували, так довго як і людство. Наукові дослідження урбанізації в контексті наук 

про екологію та економіку є актуальними та сучасними темами наукових досліджень 

у всьому світу. За останні десятиліття з'явилася підгалузь економічних досліджень - 

економіка урбанізації, яку активно досліджують науковці зі США та Китаю. Як 

правило, дослідники у галузі економіки урбанізації досліджують лише якийсь 

окремий аспект цього процесу. Наприклад, ринок нерухомості, ціни на землю в місті 

та приміських зонах, розміщення об'єктів виробництва у міській зоні, оптимальне 

розміщення житлових та офісних районів у містах, економічну доцільність 

розширення меж міста. За останні роки дослідження екологічного аспекту урбанізації 

набуло нового значення в контексті глобальних екологічних змін, прийнятті нових 

екологічних угод та меморандумів та поширення пандемій.  

  Зважаючи на вищезазначені області та галузі дослідження урбанізації, аналіз 

значної кількості наукових джерел інформації, а також спираючись на результати 

власних досліджень, автор наукової праці, хоче відзначити необхідність подальшого 

розвитку та вивчення урбанізаційних процесів у широкому науковому контексті. Слід 

зазначити, що на даний момент часу, існує не значна кількість наукових праць, які  б 

акцентували свою увагу на дослідженні впливу розвитку міст на діяльність та життя 

людей з соціально-економічної точки зору. Не було представлено широкої та 

узагальненої наукової моделі, яка б брала до уваги основні економічні фактори, які 

впливали та впливають на процес та стан розвитку міст та приміських територій. У 

загальному науковому доступі наявна лише дуже узагальнена інформація  щодо 

розвитку урбанізації або досліджені лише окремі конкретні випадки.  
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Тому, у подальшому доцільно розробити систему класифікації міст і 

прогнозування їх розвитку, беручи до уваги прилеглі території, а також зони, на які 

напряму та\або опосередковано впливає розвиток міських територій. Сучасні 

науково-практичні інструменти,  такі як сучасні інформаційні системи та візуальне 

моделювання, дають змогу поглиблено та комплексно проводити дослідження 

урбанізаційних процесів.  Завдяки ним, можна розробити моделі, які дадуть змогу 

представити варіанти розвитку міст - від експериментальних ідей (зелене місто або 

високо-забруднене промислове місто хмарочосів) до типових форматів розвитку 

великих міст. Слід заначити, що конкретні варіанти розвитку міста залежать від 

регіону, де воно розташоване, класифікації міста за основними видами економічної 

діяльності, його географічних умов та загально-національної чи місцевої федеральної 

політики. Використання нових підходів до опису та аналізу урбанізаційних процесів 

з використанням сучасних інформаційних технологій дозволить у майбутньому більш 

точно спрогнозувати еколого-економічні зміни та окремі економічні показники в 

контексті розвитку міських територій. Перш за все, доцільно провести попереднє 

системне моделювання, ситуативний аналіз та зібрати і обробити всі актуальні для 

дослідження дані. Автор відзначає, що перед початком збору даних і їх аналізом, 

доцільно виділити більш загальні наукові та теоретичні аспекти, описати урбанізацію 

в цілому як мультидисциплінарне дослідження. 

Одним із питань, яке активно досліджуються в світу є майбутнє міст та розвиток 

економіки в умовах глобалізації, екологічних змін, а саме:  яким буде в майбутньому 

переселення людей, що буде на це впливати, чи більшість людей буде жити та 

працювати у великих мегаполісах, чи буде проводитися екологічне чи економічне 

зонування міських та приміських територій. Науковці відзначають основні економічні 

параметри, які на пряму визначають як буде розвиватись місто  - це рівень та обсяг 

інвестицій (в часовому проміжку), поточний стан світової-регіональної-національної 

економіки, регіональні умови та кліматичні зміни. Однією із передових підгалузей у 
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області економічної думки є аналіз і відокремлення факторів (економічних,  

соціальних та екологічних), які впливають на розселення людей та їх вибір зон для 

проживання  у межах міської та приміської зони, а також як змінюється рівень їх 

щастя залежно від розміщення. Темою, яка потребує подальшого вивчення є пошук 

зв'язку і взаємного впливу  станів  екології та економіки  при інтенсивному розвитку 

або занепаді міста з оглядом на майбутнє та дослідженням минулих кейсів.  

  Автор, планує дослідити та представити наукову модель того, як довго і як 

широко може розвиватися місто за рахунок приміських територій, та які важелі 

впливу на цей розвиток використовуються чи можуть бути розроблені в майбутньому.  

Для дослідників економіки урбанізації постає важливе питання, яку роль буде 

відігравати держава і, як її складові інституції будуть змінюватися при швидкому 

розвитку та переносі сфер впливу у міста-мегаполіси. Адже, дані останніх наявних 

наукових  досліджень показують, що світ стає дедалі більш урбанізованим, люди все 

більше переселяються для життя та роботи у окремі великі міста. Наявні статистичні 

дані стосується усіх регіонів, навіть з високим поточним відсотком урбанізації, 

завдяки високій мобільності населення та політичним чи екологічним ситуаціям у 

світі чи регіоні. Щоб краще зрозуміти, як міста будуть розвиватися або, яких помилок 

варто уникати, деякі дослідними проводять аналіз та будують моделі того, як 

розвивалися міста у минулому, враховують основні соціальні, екологічні та 

економічні фактори, котрі на це впливали. 

Автором було опрацьовано загально відомі теоретичні джерела та праці 

провідних науковців. За результатами цього аналізу слід відзначити, що важливим 

критерієм розуміння фактору урбанізації є формування та зміна цін на нерухомість та 

ринок об'єктів нерухомості в місті та приміських зонах.  Окрім економічних та 

фінансових чинників,  у 21 столітті набуває значного впливу екологічний фактор, 

основним критерієм якого є забруднення навколишнього середовища, шкідливі 

викиду довкілля (так, як СО2 та інші) і загальне підвищення температури земної кори. 
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Для розуміння і огляду екологічної ситуації, пов'язаної з урбанізацією, візьмемо до 

уваги самий розповсюджений критерій дослідження - викиди СО2 в атмосферу. 

 Провівши детальний аналіз літературних джерел інформації, автори дійшли до 

висновку, що у своїх  дослідженнях варто врахувати досвід європейських, 

американських і китайських дослідників, використати проведений ними аналіз та 

розроблені моделі. Проте, основну увагу необхідно зосередити на більш глобальних 

системах мікроекономічних показників і взаємозв’язках  процесів  урбанізації на 

макроекономічному рівні, як важливому факторі, який ще не у повній мірі 

досліджений. Мало на сьогодні наукових робіт, присвячених побудові комплексних 

описових моделей урбанізаційних процесів, а існуючі роботи мають лише більш 

загальний теоретичної опис. Слід зазначити, що в Україні основними  науковцями, 

хто досліджував ці питання є Мартин А. Г., Євсюков Т.О., Третяк А.М.,  Третяк Н.А., 

Мединська Н.В., Дорош О.С., Ібатуллін Ш.І., Г. М. Лаппо, Є. Н. Перцик, В. І. 

Нудельман, І. Я. Конторович, А. Б. Ривкин, Ю. Л. Пивоваров, М.Г. Ступеня, І. О. 

Новаковська, Ковалишин О.Ф., О. М. Цвяха та інші. Сучасні проблеми і питання, 

пов'язані з використанням міських земель і плануванням прогнозів на майбутнє, були 

вивчені багатьма відомими  економістами, у тому числі Б. Коеном, Дж. Гарві, Е. 

Глаезіром, Б. Вордом, Р. Грундманом та іншими. 

Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Наукові дослідження по дисертації проводилися 

відповідно до планів наукових досліджень кафедри землевпорядного проектування 

Національного університету біоресурсів та природокористування України. 

Дисертаційна наукова робота пов'язана з НДР № 110/8-пр-2019 на тему «Розробка 

механізмів масової оцінки нерухомості для ефективного регулювання земельних 

відносин» (№ держреєстрації 0119U100827).  

Мета та завдання дослідження. Основною метою наукового дослідження є   

розробка еколого-економічної моделі зміни цін та варіантів землекористування, як 
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наслідок процесів урбанізації та змін у екологічній ситуації у контексті сучасних 

швидких процесів та викликів під впливом глобалізації, а також побудова відповідної 

комп'ютерної інформаційної системи.  

Беручи за основу вищенаведену мету, автором даної наукової дисертаційної 

роботи були поставлені та вирішені наступні завдання:  

-  об'єднати різні напрямки наукових досліджень у контексті вивчення 

урбанізації та, пов'язаних з нею процесів; 

- дослідити межі впливу урбанізаційних процесів на приміські зони та на 

регіон у цілому; 

- визначити моделі розвитку територій залежно від змін екологічної 

ситуацій та прийняття відповідних актів та міжнародних договорів;   

- запропонувати новий підхід до економічної оцінки земель у межах міста 

та на його околицях; 

- розробити варіанти економічно ефективного використання земельних 

ресурсів з урахуванням подальшого розвитку територій, ОТГ та 

економічних витрат, пов'язаних з екологією; 

- побудувати моделі розвитку міст у майбутньому та розробити систему для 

ефективного дослідження процесів урбанізації через створення 

відповідних профілів урбанізації. 

Об'єктом дослідження є процес розвитку територій та використання земельних 

ресурсів у межах міст та приміських зонах у контексті сталого розвитку, як наслідків 

процесу урбанізації.   

Предмет дослідження – еколого-економічне моделювання раціонального 

використання земельних ресурсів під впливом процесів, пов'язаних з урбанізацією, та 

ситуативне прогнозування об'єктів землекористування на майбутнє з врахуванням 

змін та моделювання раціонального землекористування. 
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Методи дослідження. Вивчення процесу урбанізації з використанням 

комплексного мультидисциплінарного підходу – це нова сфера наукових досліджень. 

Ми визначаємо мультидисциплінарне дослідження, як перехресне наукове 

дослідження, яке у своїй основі включає економіку, соціологію, інформаційні 

технології, землеустрій та екологію. У той же час, значна частина сучасних наукових 

праць зосереджена лише на певних підгалузях, таких як ГІС, просторовий розвиток, 

управління містом, технологічна інфраструктура, вирішення конкретних проблем за 

допомогою комп'ютерних технологій або аналіз ринку нерухомості. Автор відзначає 

відсутність вичерпної якісної та достовірної інформації, яка дозволить провести 

глибокий аналіз та представлення урбанізації, як окремої наукової галузі. Не можна 

досліджувати та вивчати систему розумного міста без попереднього визначення 

набору інструментів та наукових методів дослідження, пов'язаних із цією сферою. 

Автор  зазначає, що значний прогрес у галузі комп'ютерних наук дав змогу провести 

більш детальні розрахунки, системне модулювання та комплексне дослідження у 

даній сфері. Сучасні інформаційні технології можуть слугувати дієвим набором 

інструментів для сучасного дослідника-урбаніста. Без сумніву, такі інструменти, як 

комп'ютерне бачення та сучасні інформаційні технології, дозволять нам ефективно 

аналізувати та класифікувати просторові дані, або широко застосувати досягнення у 

галузі машинного навчання. Зазначені вище методи та інструменти дозволяють 

будувати надійні моделі прогнозування ринку нерухомості або реальні міські моделі 

з використанням 3D-платформ моделювання, що надають вагомий аргумент для їх 

використання дослідниками процесів урбанізації. У роботі було представлено і 

використано понад дванадцять показників для вивчення даних розумного міста. Вони 

згруповані за основними напрямками наукових досліджень, такими як 

містобудування, міські послуги, законодавство та технічна інфраструктура. У роботі 

позначені основні напрямки можливих науково-дослідних робіт. Слід зазначити, що 

деякі галузі знаходяться на перехресті наук і можуть бути об'єднані для формування 
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основних напрямків дослідження, наприклад, ведення бізнесу, фінансові дослідження 

та моделювання, електронне урядування та землеустрій. Усі наведені вище методи 

дослідження можуть бути використані для вивчення кожної конкретної проблеми, 

пов'язаної з розвитком міста, та вивченням урбанізаційних процесів.  

У представленій науковій роботі автор вивчив та проаналізував значну кількість 

наукових праць та інформації щодо урбанізації, землеустрою та у галузі 

інформаційних систем. Метод якісного дослідження був використаний автором для 

створення системи розумного міста в контексті широкого дослідження комплексних 

процесів. Цей метод допоміг нам окреслити основні економічні та фінансові 

параметри для системи управління розумним містом. Ще одним ключовим 

результатом досліджень є розуміння важливості використання представлених 

інструментів і методів для створення моделі розумного міста – це сервіси з управління 

земельними ресурсами з акцентом на використання карт і наземного нагляду, послуги 

щодо збору, обробки, аналізу та надання статистичних даних. Автор використовує 

метод наукової абстракції, системне моделювання та теоретичне узагальнення для 

побудови концепції розумного міста та розробки вимог до технічної реалізації такої 

моделі. До такого переліку увійшли сім основних інструментів і наведена їх 

класифікація, це - цифрові інструменти та технології, технічні інструменти, 

інформаційні системи, обчислювальні системи, системи управління, аналітичні та  

системи прогнозу. Інформаційна система була поділена на  п'ять змістовних розділів. 

Було визначено три важливі складові, які необхідно відзначити, це компонент 

інструменту, типи даних інструментів і галузі їх застосування. Було виділено основні 

складові виконання роботи, за допомогою яких проведено ґрунтовне дослідження 

емпіричних даних, що можуть бути використані для конкретного дослідження. У той 

час як галузь знань дуже велика, правильно обраний тип основних даних дослідження, 

обирається для подальшого використання разом з ораним набором інструментів. 

Також було представлено сфери застосування розроблених інформаційних 
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інструментів та методів, наведено перелік дослідницьких сфер діяльності, де можна 

використовувати такі інструменти. 

Наукове дослідження  ґрунтується на аналізі офіційних статистичних даних, 

наданих Державною службою статистики України, Київською міською радою, 

Комунальним підприємством «Київгенплан», Державним кадастром України та 

приватними компаніями з нерухомості, економістами тощо. Ми використовували 

статистичний аналіз, математичну кореляцію, поліноміальні та лінійні наближення, 

ratio analysis аналіз,  криві корисності, криві прибутку та моделі зростання. Для 

надання прогнозів було визначено ключові економічні параметри. Ці дані 

використовувалися для побудови лінійних моделей залежності функцій і діаграм на 

основі даних обчислень. 

Для наукової роботи були використані дані, взяті зі звітів Всесвітньої організації 

ООН, Світового банку та служби Statista, а саме: дослідження, економічний аналіз, 

чисельні дані. Ми проаналізували просторові та світові дані карт для визначення 

розташування міст та надали класифікацію земельним площам за категорією їх 

використання. Основними методами дослідження наукової роботи є системний аналіз 

та моделювання даних; таблиці даних використовувалися для організації та 

представлення відносних економічних та соціальних даних для кожного з 

досліджених міст. Графіки та рисунки використовуються для представлення 

практичних результатів дослідження та окреслення майбутніх станів для планування 

сталого розвитку. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у запровадженні 

комплексного підходу до дослідження та визначення урбанізації, як стану та процесу. 

Побудована науково-методологічна модель увібрала в себе: економічні та екологічні 

аспекти та конкретні фактори, серед яких можна виділити - шкідливі викиди у формі 

СО2, площа міських територій, загальне ВВП міста, кількість та густота населення 

міста та приміських зон, площа прилеглих територій та зонування міста.  
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До основних результатів дослідження, які відзначаються науковою новизною, 

належать такі: 

вперше:  

− запропоновано новий механізм ситуативного моделювання використання 

земельних ресурсів при урбанізаційних процесах у мегаполісах та великих 

містах із урахуванням взаємозв’язку з приміськими зонами та регіоном; 

− розроблено комп’ютерну інформаційну систему розвитку міста у 

майбутньому на основі міжнародної науково-практичної моделі-концепції 

«Зелене місто» (Green City); 

− Розроблено інформаційну модель управління земельними ресурсами та 

процесами у місті в контексті системи «Розумне Місто» (Smart City); 

удосконалено:  

− модель розрахунку грошової оцінки витрат на покращення екологічної 

ситуації та мінімізації негативних наслідків, пов’язаних із стрімким 

розвитком міста та використанням природних ресурсів приміських зон, у 

тому числі земельних. 

− хронологічну модель зміни вартості земельних ділянок у період з 1995 по 

2020 рр. у місті Києві з подальшим прогнозуванням її середньої вартості 

через 5 і 20 років; 

− еколого-економічну модель оптимального розвитку територій та 

використання земельних ресурсів на основі експериментальних даних у 

контексті сталого розвитку міста та приміських зон; 

− математичну модель розрахунку оптимального місцерозташування нових 

комерційних об’єктів з урахуванням зміни цін на землю, відкриття ринку 

землі й екологічних витрат з використанням системи нейронних мереж та 

аналізу даних за минулі періоди. 

набули подальшого розвитку:  
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− опрацювання та аналіз значної кількості документів щодо Паризької 

кліматичної угоди та політики її впровадження провідними країнами світу в 

контексті розвитку міста та приміських територій; 

− процес комплексного аналізу та збору даних з використання земельних 

ділянок у міських та приміських зонах великих міст на території України; 

− методичні рекомендації та пропозиції щодо оптимального вибору земельних 

ділянок комерційного призначення у межах міст та приміських зонах; 

− економічне обґрунтування оптимальних місць для розміщення торгових, 

офісних та виробничих центрів у межах міста Києва та на його околицях; 

− алгоритм і комп'ютерна модель машинного навчання для дослідження 

урбанізації і змін у землекористуванні (ціни, зміни меж, економічні та 

соціальні показники); 

− алгоритм і комп'ютерна модель комп'ютерного бачення для дослідження 

урбанізації і змін у землекористуванні; 

−  прогноз розвитку інфраструктури міста Києва та перенесення його міських 

меж у майбутньому.  

Практичне значення одержаних результатів. У цілому в результаті 

проведеного наукового дослідження та практичної роботи  було розроблено декілька 

основних економічних моделей. Вперше запропонована модель для розрахунку 

грошової оцінки економічних витрат на покращення екологічної ситуації та 

мінімізації негативних наслідків, пов’язаних із стрімким розвитком міста та 

використанням приміських природних ресурсів, у тому числі земельних. 

Запропоновано новий механізм ситуативного моделювання використання земельних 

ресурсів при урбанізаційних процесах у мегаполісах та великих містах з урахуванням 

взаємозв’язку з приміськими зонами та регіоном. У продовження вищезазначеної 

теми було розроблено новий механізм прогнозування створення нових центрів 

економічного розвитку міста Києва на наступні 20 років, у тому числі розвитку 



28 
 

   
 

інфраструктури та перенесення міських меж міста Києва. Окрім того, автором було 

побудовано обґрунтовану математичну модель розрахунку оптимального 

місцерозташування нових комерційних об’єктів з урахуванням зміни цін на землю, 

відкриття ринку землі та екологічних витрат із використанням системи нейронних 

мереж та аналізу даних за минулі періоди.   

Автором розроблено коефіцієнт зміни вартості нерухомості при різних 

варіантах розвитку міських територій, який у подальшому буде використаний для 

побудови системи оцінки та комплексного прогнозування урбанізації, як загального 

фактору.  Для побудови представленої моделі було оброблено та зібрано великий 

обсяг економічних, соціальних, екологічних та просторових даних; для системного 

аналізу і створення моделей було виділено предметну область і ключові фактори, які 

впливають чи формують урбанізацію, як комплексний процес, тобто які економічні та 

екологічні аспекти є ключовими для урбанізації. Також було проведено аналіз 

існуючих моделей та рішень для побудови авторських моделей. Автором було 

визначено основні фактори, що дійсно мають вплив, а якими даними можна 

знехтувати для системного аналізу та моделювання. 

Розроблено та впроваджено еколого-економічна модель оптимального розвитку 

територій та використання земельних ресурсів на основі експериментальних даних у 

контексті сталого розвитку міста та приміських зон. Результати можуть бути 

використані для моделювання та прогнозування змін у землекористуванні для міста 

Київ та інших великих міст України, ОТГ та розрахунку екологічних витрат у 

контексті міського землекористування. Використання результатів, отриманих у 

роботі, дає можливість досягти потенційне перспективне поліпшення екологічного 

стану земель у міських та приміських зонах, та зменшення екологічного навантаження 

від землекористування, у насідок чого можливе покращення економічного  і 

соціального стану населення міста чи громади. 
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Розроблено та впроваджено методичні рекомендації та пропозиції щодо 

оптимального вибору земельних ділянок комерційного призначення у межах міст та 

приміських зонах. Використання нової моделі розрахунку вартості земельних ділянок, 

визначення економічно доцільного місцерозташування та типу об’єкту для забудови 

та землекористування у межах міста Києва та його приміських зонах радіусом 60 

кілометрів. Значущість отриманих результатів полягає у зменшенні економічних 

витрат, зниженні екологічного навантаження від нового об’єкту землекористування 

та врахування глобальних цілей сталого розвитку міських територій на наступні 20 

років. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана особисто автором 

і є самостійним науковим дослідженням. Автором представлено новий підхід до 

комплексної еколого-економічної оцінки стану землекористування у контексті 

урбанізаційних процесів. Розроблено якісно нову методологію дослідження 

урбанізаційних процесів у глобальному контексті та на прикладі міста Києва, 

створено нову базу даних для майбутнього удосконалення економічної моделі 

екологічних факторів розвитку міських та приміських територій. У роботі автором 

представлено дані та результати дослідження, які є виключно власною розробкою та 

результатами особистої праці здобувача.             

Апробація результатів дисертації. В якості апробації головних та проміжних 

результатів дослідження та наукової роботи, автор висвітлював під час виступів та 

публікацій результати роботи на наступних міжнародних науково-практичних та 

наукових конференціях:   «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для 

університетів наук про життя» (2018, м. Київ), «Земельні ресурси України і сучасна 

землевпорядна наука» (2018, м. Київ), «Перспективи розвитку територій: теорія і 

практика» (2020, м. Харків),  «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу» (2021, м. 

Харків),  ІV міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні 

тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти» (2021, м. 
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Одеса),  I та ІІІ міжнародних науково-практичних інтернет-конференціях «Сучасні 

виклики та аспекти інноваційного розвитку економічної науки і практики» (2021, м. 

Київ),  ІV міжнародній науково-практичній конференція «Actual problems of practice 

and science» (2021, м. Анкара),  міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблематика розвитку сучасної землевпорядної науки та освіті» (2021, м. Біла 

Церква),  міжнародній науково-практичній конференції «V Міжнарода научно–

практична конференція «Development and implementation of technologies in production» 

(2021, м. Леуварден),  міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки та практики» 

(2021, м. Львів), IІI міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні 

виклики та аспекти інноваційного розвитку економічної науки і практики» (2021, м. 

Київ). 

Публікації. Результати наукових досліджень та розроблених моделей, а також 

практичні результати й емпіричні дослідження представлені у 20 наукових працях.  З 

поміж них: 7 статей у фахових періодичних наукових виданнях України, котрі 

включені до міжнародних науко-метричних баз, 2 статі у періодичних міжнародних 

наукових виданнях та матеріалах міжнародних наукових конференцій, які  входять до 

складу міжнародних науко-метричних баз та 11 тез доповідей на міжнародних 

конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

п’яти розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 342 сторінка, який містить 48 таблиць та 84 рисунків. Список використаних 

джерел налічує 163 найменування, викладені на 15 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1.  

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ 

УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  

          

1.1. Сутність, задачі та призначення еколого-економічного прогнозування  

   

Для сучасних науковців доступний широкий спектр методів та засобів, 

призначених для проведення наукових досліджень. Для того, щоб правильно обрати 

той чи інший метод дослідження та набір інструментів, необхідно чітко окреслити 

галузь дослідження, визначити об'єкт та суб'єкт дослідження, сформулювати 

проблему, поставити правильні завдання для дослідження та сформулювати мету.  

Економіка (рис. 1.1) та екологія - це фундаментальні соціально-поведінкові науки, які 

увібрали в себе цілу низку підгалузей знань та підходів до проведення наукових 

досліджень. Автор даної наукової роботи досліджує процес та стан урбанізації у 

контексті економічних, екологічних, землевпорядних та соціальних наук, у той же час 

головний акцент зосереджує на економічному та екологічному модулюванні з метою 

подальшого прогнозування змін.  

Урбанізацію можна вважати відносно новою самостійною галуззю дослідження, 

проте вона тісно пов'язана з екологічною та економічною науками.  Для подальшого 

виконання наукової роботи автором було обрано еколого-економічне прогнозування, 

як основну наукову методику дослідження в контексті проведення дисертаційної 

роботи. Еколого-економічне прогнозування складається з двох компонентів - 

екологічної та економічної складових. Обидві ці компоненти тісно пов'язані між 

собою та є невід'ємними складовими дослідження основних процесів, пов'язаних із 

розвитком міст, діяльністю та соціальними аспектами проживання людей у містах та 

приміських територіях, просторового розвитку територій та регіонального\місцевого 

управління. Розвиток міст відбувається під дією економічних змін та планування, у 
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той же час цей антропогенний розвиток впливає на зміни у навколишньому 

середовищі, кліматичну ситуацію та природні ресурси.  

 

 

Рис. 1.1. Складові дослідження процесів, пов'язаних з урбанізацію у контексті 

економічної науки  [1-3] 

 

У попередні роки науковці найчастіше використовували окремо моделювання 

та прогнозування економічних та екологічних аспектів у відношенні до процесів 

урбанізації. Як правило, основні такі дослідження були спрямовані на вивчення 

економічних причин та моделюванні варіантів розвитку міських територій. У 

контексті вивчення екологічної складової акцент ставився на моделюванні наслідків 

та пошуку чинників, які впливають на зміну стану навколишнього середовища у 

межах міста та прилеглих територіях.  

Однією із нових методик дослідження та прогнозування подальшого розвитку 

економіки є соціально-економічне прогнозування (таблиця 1.1). Варто відзначити, що 

такий підхід фокусується на макроекономічному дослідженні та оперує  даними і 
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об'єктами на рівні національних досліджень та соціуму в цілому. Автор вважає, що 

окреслені вище підходи не можуть бути напряму використані для якісної оцінки та 

моделюванні розвитку урбанізації, адже міста є самостійними окремими 

комплексними об'єктом, пов'язаними з національною та регіональними економіками і 

впливають на навколишнє середовище.  

 

Таблиця 1.1  

Методологія дослідження в економіці, соціології та екології  

Методологія Галузь досліджень Складові параметри та дані 

Збір інформації Економіка 
Екологія 
Соціологія 
Науки про землю 

Збір даних  
Обробка даних 
Каталогізація даних 
Аналіз даних 

Структурування даних 
Опис теоретичної моделі та 

рамок дослідження  

Економіка 

Екологія 
Соціологія 
Науки про землю 

Аналіз існуючих теорій 

Розробка концепції моделі 
Опис та обґрунтування рамок 
дослідження  
Розробка власних гіпотез 

Економетрія Економіка Статистичні методи 

Кількісні дані 
Регресійне моделювання 
Попередня гіпотеза (початкова) 

Оцінка Економіка 
 

Економічна оцінка 
Соціальна оцінка 
Еколого-економічна 

Стратегічна екологічна оцінка 

Моделювання  Економіка 
Екологія 
Соціологія 
Науки про землю 

Економічне моделювання  
Соціально-економічне  
Моделювання екосистем 
Моделювання землекористування 

Прогнозування Економіка 
Екологія 

Соціологія 
 

Економічне 
Соціально-Економічне 

Екологічне 
Еколого-економічне 

 

Вивчення причин та прорахунок можливих наслідків для економіки міста та 

країни, соціальних наслідків для населення та впливу на природні ресурси потребує 
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якісно нового підходу та сучасної методології дослідження. Одним із перших кроків 

на шляху до побудови такої моделі є збір даних та окреслення рамок наукового 

дослідження. При виконанні своєї роботи автор обрав комплексний 

мультидисциплінарний підхід до вивчення питання урбанізації, який охоплює: 

соціальні дані, економічні показники діяльності міста, регіону та країни у цілому, 

основні об'єкти виробництва та забезпечення міста, просторового розвитку територій 

у місті та на його околицях, ринку землі та нерухомості в місті та приміських зонах, 

екологічні дані, включаючи шкідливі викиди та сміття, стан природних ресурсів та 

біосистеми тощо.  

 

Рис. 1.2. Складові дослідження процесів, пов'язаних з урбанізацію у контексті 

землекористування [1-3]   

 

Землекористування (рис. 1.2) є важливою складовою урбанізації, адже міста 

будуються та розвиваються за рахунок використання земельних ресурсів (територій) 
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та формують ринок землі й нерухомості. Земельні ресурси мають міжнародну та 

національну класифікації відповідно до законодавчих актів та норм, а така 

класифікація як правило окреслює форму власності, можливі варіанти використання, 

ренту та, в окремих випадках, ціну. Слід зазначити, що нерухомість у даному 

контексті визначається, як загальний тип земельних ресурсів, а в окремих випадках як 

об'єкт власності за типом.  Ринок, ограни влади (в основному через нормативно-

правові акти) та суспільство формують регіональні особливості та варіанти 

використання земельних ресурсів у місті та приміських зонах. Природний та 

рукотворний ландшафти, кліматична зона та погодні умови складають основу 

екологічного впливу на розвиток територій, за виключання антропогенних факторів 

та факторів, опосередковано пов'язаних із діяльністю людини. Ринок землі та 

нерухомості є невід'ємними частинами економічного прогнозування.  

Для побудови моделі еколого-економічного прогнозування необхідно 

враховувати ціни за одиницю площі та сукупну вартість ділянок чи об'єктів 

нерухомості, варіанти виростання території - оренда, рента, продаж, визначення 

економічно доцільних варіантів використання та призначеннях земельних ресурсів у 

контексті розвитку урбанізації. Слід зазначити, що міська територія та урбанізація - 

це відмінні поняття, у своїй роботі автор включає аспекти, що пов'язані з містом, у 

поняття урбанізації. У майбутньому треба враховувати у повному обсязі макро- та 

мікроекономічні дані, особливо ті, що тісно пов'язані з екологічним прогнозуванням 

та соціальним розвитком територій та громади, суспільства та держави. Для того, щоб 

опрацювати наведений вище перелік даних у обраній галузі дослідження, автор 

вважає за доцільне побудувати нову систему еколого-економічного дослідження, 

беручи за основу існуючі методи та використовуючи новаторський підхід до 

системного моделювання.  
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Рис. 1.3. Діаграма еколого-економічного дослідження в урбанізації   

 

На рисунку 1.3 схематично представлено екологічні та економічні компоненти 

дослідження еколого-економічного прогнозування. Важливою складовою еколого-

економічного дослідження є економічна оцінка та кількісний аналіз даних для 

подальшого прогнозування ситуацій. У контексті вивчення екологічної компоненти 

варто виділити такі складові, як розробка та впровадження плану сталого розвитку 

територій та міста на національному та на муніципальних рівнях. На основі даних, 

представлених у таблиці 1.1 та на рисунку 1.3, сформовано наукову гіпотезу та 

розроблено попередню  концепцію моделі розвитку економіки під дією економічних 

та екологічних факторів впливу та надзвичайних подій (кризових ситуацій). Наведена 

модель представляє зміну рівня росту ВВП у трьох вимірах - прогнозований (кращий) 

сценарій, сценарій економічної кризи та сценарій декількох екологічних криз.  
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Рис. 1.4. Концептуальна модель потенційних варіантів економічного розвитку міста 

та  впливу на нього економічних і екологічних криз  

 

1.2. Розвиток урбанізаційних процесів   

  

 З початком Індустріальної революції у 18-му столітті почали формуватися 

перші індустріальні центри, які згодом визначили економічно успішні країни світу. 

Низкою ключових факторів, які сформували ряд таких країн є перенесення, 

розширення та формування центрів навколо нових індустріальних комплексів. 

Збільшення кількості промислових підприємств, заводів, фабрик та інших об’єктів 

індустріалізації призвело до дуже швидкого росту населення у цих регіонах. На нашу 

думку це стало ключовими факторами, які визначили розвиток урбанізації і надалі 



38 
 

   
 

продовжують суттєво впливати на неї. Кінець 20-го і початок 21-го століть з 

упевненістю можна назвати новим періодом розвитку урбанізації у світі. Проте, у 

наступному періоді розвитку людства виникли нові атрибути, такі як екологія, 

поняття добробуту людини і розвиток високих технологій. У сучасному світі все 

більшої ваги набувають економічні регіони, які розташовуються в межах певних 

урбаністичних центрів у США, Китаї, Європі та країнах Азії.   

Що ж нині ми розуміємо під процесом урбанізації? Урбанізація - це розвиток 

міської території та розвиток прилеглих до міст районів - інфраструктури. Сам процес 

урбанізації не є новим. Він супроводжує всю історію людства та розпочався з 

розвитком поселень племені Майя, території Близького сходу та розквітом Китайської 

Імперії. Цей процес також спостерігався на теренах України, про що свідчить 

трипільська культура. Проте, у світі немає чітко визначеного консенсусу, як визначати 

процес урбанізації і, коли можна класифікувати міста, як урбаністичні центри [4].   

Значна частина населення на сьогодні живе у містах. Згідно зі звітом ООН у 

2016 році в світі було 512 міст з населенням не менше 1 мільйона осіб [5]. Частка 

мешканців міст продовжує збільшуватися, у лідерах на сьогодні такі міста, як  

Сінгапур, Макао та Гонконг. Не можна заперечувати, що суспільство впливає на 

урбанізацію зараз, як ніколи. Під час початкового етапу досліджень ми виявили, що 

концепція сучасної урбанізації щодо її впливу на економіку та навколишнє 

середовище не була досліджена у повному обсязі. На сьогодні є проведені 

дослідження, що стосуються конкретних міст або деяких районів, це особливо 

актуально для країн, що розвиваються. А що стосується країн Європи та США, то 

дослідження урбанізації здебільшого виконані наприкінці 20-го століття.   

Ми вважаємо, що необхідно дивитися на урбанізацію, як на сучасний процес з 

нової точки зору, використовуючи нові сучасні інструменти, методологію та 

технології дослідження.  У цій науковій роботі ми вивчаємо, як великі міста 

впливають на економічний стан держав, темпи їх розвитку, як вони реагують на 
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фінансові кризи тощо. Крім того, ми вивчимо, як зміни чисельності населення у 

міських центрах змінюють навколишнє середовище у містах та навколо них, як 

розвивається інфраструктура міст із збільшенням населення, а навколо таких центрів 

будуються нові промислові комплекси. Оскільки існує багато досліджень, які  

проводяться в близьких до урбанізації галузях, проте урбанізація і досі є мало 

дослідженою сферою. Є багато робіт у цій галузі, що носять описовий характер, які 

були виконані громадськими організаціями, такими як ОНН та урядовими 

організаціями певних країн. Наша мета як дослідників – представити термінологію та 

огляд урбанізації як сучасного процесу, який не тільки окреслює її основні моменти, 

а й ті, що допомагають нам та іншим науковцям зрозуміти визначення урбанізації як 

безперервного процесу з великим впливом на світові процеси та розвиток  суспільства.   

  Протягом останніх ста років межі більшості міст сильно розширилися 

практично в усіх країнах світу, починаючи з Європи, продовжуючи Індією, Японією 

та країнами Латинської Америки. Міста та урбаністичні центри значною мірою 

впливають і формують сучасну економіку держав. Завдячуючи швидкому 

промисловому розвитку,  індустріалізації країн світу, а саме, третій та четвертій 

промисловим революціям, центри життя людини переносяться із сільської місцевості 

до малих та великих міст. Автоматизація та роботизація більшості промислових і 

виробничих процесів, а також значної частини щоденних робіт у побуті людини, 

робить це можливим у тих економічних зонах і регіонах, де є висока концентрація 

нових підприємств, технічних і технологічних центрів, таких як:  Сан Франциско 

(США), Лондон (Англія), Нью-Йорк (США), Сеул (Корея), Тайпей (Тайвань) та інші 

[6].  
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Рис. 1.5.  Місто, землекористування, економіка та екологія: зв'язок і теми 

дослідження 

 

 Важливо виділити поточне визначення процесу міської забудови та, що 

науковці розуміють під процесом урбанізації (рис. 1.5). Вивчаючи та досліджуючи 

процес урбанізації, слід розглядати його комплексно. При цьому необхідно брати до 

уваги такі складові як: місто, землекористування, економічні складові 

життєдіяльності міста та питання екології. При розгляді питань, що стосуються міста, 

необхідно проаналізувати розміщення об'єктів економічної діяльності та житлової 
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забудови, враховувати їх ущільнення  та питання землекористування. При розгляді 

аспектів землекористування  слід враховувати територіальне зонування, зменшення 

доступних територій (як наслідок урбанізації), зміну призначення земель та 

інфраструктуру, без якої місто не може функціонувати. Економічна складова повинна 

враховувати всі види витрат та прибутків від діяльності структур, розташованих в 

місті, а також податків тощо. 

Слід зазначити, що економічний фактор є домінуючим у розвитку і створенні 

нових урбаністичних центрів, як це зазначається у дослідженнях [7]. Значну роль у 

прискоренні урбанізації відіграло збільшення інвестицій у розбудову міст та 

приміських зон, створення нових транспортних розв’язок і автомагістралей, а також 

сучасних логістичних центрів. Зазначені вище фактори впливають на процес 

урбанізації. Як результат - збільшуються поточні інвестиції у розвиток міст та 

приміських територій, де інвесторами виступає як держава, так і приватні структури. 

І у майбутньому все з більшою ймовірністю у такі сучасні урбаністичні центри будуть 

вкладатися додаткові кошти. Однак, слід зазначити, що на сучасному етапі такий 

процес може проходити дуже швидко, як ми можемо це спостерігати на прикладі  

Китаю. Але так само швидко він може і зупинятися. Яскравим прикладом 

протилежного явища є місто Детройт, яке через економічні фактори та нові 

технологічні умови дуже швидко занепало 

Вочевидь, що незважаючи на важливість та актуальність теми дослідження, 

питанням і проблемам, викликаним урбанізацією, особливо у контексті розвитку 

подій у 21 столітті, наділяється мало уваги, як у науковій і публіцистичній літературі, 

так і прикладних дослідженнях. Значно більше уваги різними авторами наділяється 

питанням прогнозування вартості помешкань, житла у якомусь певному місті чи 

районі, базуючись на ринковому ціноутворенні або його географічному місце 

розташовуванні. Проте, слід зазначити, що при цьому авторами не беруться до уваги 

фактори урбанізації, як явища, що має безпосередній вплив на формування попиту на 
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нові помешкання. Іншими популярними темами для сучасних науковців є 

дослідження пост-ефектів урбанізації, наприклад, таких як серцеві захворювання у 

населення міст [8] чи зменшення популяції певних видів риб [9] або ж інших 

популяцій тварин чи комах.   

Сучасна економіка пов'язана з індустріалізацією, розвитком міст і нових 

технологій. Нова реальність - це коли валовий внутрішній продукт (ВВП) окремих 

міст, регіонів чи районів є більшим за його значення для деяких розвинутих країн 

світу, а щільність населення у такому регіоні збільшується в кілька разів за рік. Усе це 

формує нову економічну ситуацію, а саме, економіку,  пов'язану з містом як 

урбаністичним центром. Тому, у подальшому варто зосередити основну увагу на 

дослідженні факторів, які визначають успішні міста, як міста, що постійно 

розвиваються. Також необхідно дослідити, які економічні фактори є домінуючими у 

нових центрах, у противагу класичному підходу. Автори вважають доцільним 

дослідити також сукупність екологічних чинників, наявність нерухомості у 

приміських зонах, адже вони впливають на приріст чи зменшення росту населення, і 

у подальшому можуть мати значну вагу при розвитку міста в урбаністичний центр.  

 

 

Рис. 1.6. Категорії даних при дослідженні урбанізації   

 

За результатами проведених досліджень, ми вважаємо за доцільне представити 

нове визначення поняття терміну урбанізація, базуючись на дослідженнях та 

гіпотезах, а також фокусуючи основну увагу на економічних факторах. Провівши 

детальний аналіз літературних джерел інформації (таблиця 1.2; рисунки 1.5 і 1.6), 
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автори вважають, що варто врахувати такі напрацювання у своїх подальших 

дослідженнях. Проте, основну увагу необхідно зосередити на більш глобальних 

системах і взаємозв’язках  процесів  урбанізації, як домінуючих  факторах. 

 

Таблиця 1.2   

Основні галузі дослідження урбанізації та пов'язаних з нею процесів у 

контексті обраних наук* 

Економіка Екологія Землевпорядкування Місто планування та 

містобудування 

Вплив і зміни цін на 
нерухомість під дією 
різних факторів 
(окреме дослідження 

факторів впливу) 
 

Програми і регуляція 
сталого міського 
розвитку 

Ринок землі, правовий 
статус та типи 
використання 

Територіальне 
планування, 
зонування та дизайн 
 

Економічні межі міст Екосистема та її 
територіальне 
зонування в межах та 
на околицях міст 

Реальні, фактичні 
межі міст по типам 
ділянок 

Межі міської 
території та зонування 

Вплив стану екології 

на економічний 
розвиток міста 

Вплив міст на 

екологію 

Економічна оцінка 

ділянок  

Моделі розвитку міст і 

економіка урбанізації 

Загальний термін “урбанізація” і його визначення у контексті різних наук 
 

 Роль держави, 
регіонального і 
місцевих органів 

влади у економічному 
розвитку міста 
 

Місто та приміські 
зони: співіснування та 
взаємний вплив на 

біорізноманіття, стан 
природніх ресурсів  
 

Економічно доцільні варіанти розвитку міст та 
інфраструктури 

 

 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень та з джерел [1-12] 

 

1.3. Економічний та екологічний виміри урбанізації  

 

21 століття з упевненістю можна назвати кульмінаційною фазою урбанізації в 

світі та перенесенням економічних центів до окремих міст - урбаністичних центрів. За 
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останні десять років межі міст дуже сильно розширилися практично в усіх країнах 

світу. Процес урбанізації набув значних змін при індустріалізації.  

Третя та четверта промислові революції, індустріалізація країн світу  перенесли 

та продовжують переносити центри життя людини із сільської місцевості в міста, а 

автоматизація та роботизація багатьох процесів робить це можливим у тих 

економічних зонах і регіонах, де є висока концентрація нових підприємств, технічних 

і технологічних центрів. Зараз  процес урбанізації швидкими темпами переходить із 

заходу на схід,  а за останні 10 років переріс у створення повноцінних функціональних 

одиниць - міст.  

Проте, незважаючи на сучасність та актуальність цих питань, тема урбанізації 

мало досліджена. Велика увага наділяється питанням прогнозування вартості 

помешкань в певному місті чи районі, базуючись на ринковому ціноутворенні або 

його географічному місцерозташуванні [17], при цьому автором не беруться до уваги 

фактори урбанізації, як явища, що має безпосередній вплив на формування попиту на 

нові помешкання. Іншими популярними темами доля науковців  є  дослідження пост-

ефектів урбанізації, наприклад, таких як серцеві захворювання у населення міст [18] 

чи зменшення популяції певних видів риб [19]. Ми вважаємо, що варто враховувати 

такі напрацювання у подальшому дослідженні, проте основну увагу зосередити на 

більш глобальних системах і взаємозв’язках - процесі урбанізації, як домінуючому  

факторі. В ході підготовки дослідження автором було розглянути існуючі та минулі 

теорій, серед  яких було розглянуто - центральні місця Кристаллера, теорії 

«економічного ландшафту» Леша, теорію «концентричних кілець» Тюніна, 

різноманітні ідеї минулого щодо міського розвитку, роботи відомих архітекторів та 

місто-планувальників, теорії рзвитку центральної частини міст та інших.  

Як засвідчив проведений детальний аналіз літературних та інтернет джерел, 

вивчення наукової і публіцистичної літератури та статистичних даних різноманітних 

державних та приватних організацій і установ, процес урбанізації є дуже складним та 
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багатовекторним. Отже, процес його вивчення, аналізу та прогнозування вимагає 

комплексного мультидисциплінарного підходу, який би врахував взаємний вплив 

багатьох факторів один на одного, а також надав можливість для аналізу та обробки 

великої кількості інформації.  

Тому однією із задач  наукової роботи було  дослідження та вибір типів даних, 

методи для їх вивчення, дослідження і можливостей подальшого прогнозування, а 

також інструментів економічного моделювання та вивчення урбанізації, що 

представлено на  рис. 1.7 [20].   

Для вивчення урбанізації основними типами даних є цифрові, картографічні та 

тестові. Визначеним оптимальним набором методів для їх аналізу та обробки 

визначено наступні: проведення аналізу та опрацювання гіпотези подальших дій, 

дослідження нормативно-правої бази з даного питання, використання різноманітних 

якісних та кількісних методів, і подальше системне моделювання процесів. Набором 

інструментів для проведення такого дослідження є інформаційні та цифрові системи, 

зберігання, аналіз та обробка великих масивів даних, моніторингові та аналітичні 

системи. Проведена систематизація типів даних, методів для їх збору, дослідженню та 

аналізу і підбору необхідних інструментів дозволить системно підійти до подальшого 

вивчення проблем урбанізації. 

Важливим питанням, нерозривно пов'язаним з урбанізацією є розвиток 

економіки міст та прилеглих територій, тому одним із важливих завдань у 

подальшому є необхідність визначення взаємозв’язку між інвестиціями, рівнем 

економічного розвитку міста та його ростом або занепадом. Для цього необхідно 

дослідити визначення урбанізації як у різних країнах, так і міжнародними 

організаціями. Цікавими прикладами є Китай і країни Європи. 
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Рис. 1.7. Типи даних, методи та інструменти економічного моделювання та вивчення 

урбанізації  [1-12] 

 

Якщо країни Європи швидко розвивалися в економічному та урбаністичному 

плані у 20 столітті, то Китай продовжує такий розвиток і в 21 столітті. Основними 

чинниками таких тенденцій, на думку багатьох дослідників, є інвестиції і швидкий 

індустріальний розвиток, які у сукупності з великою кількістю трудових та 

матеріальних ресурсів, призвели до становлення Китаю як нового урбаністичного 

регіону. У той же час Європейські країни не показують високих темпів росту 

економіки і зміни рівня  урбанізації.    
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На нашу думку, на сьогодні у світі кількість великих урбаністичних центрів 

більша, ніж це показує офіційна статистика. Це пов'язано з тим, що держави і 

регіональні органи можуть змінювати кордони міст і прилеглих до них населених 

пунктів, у той час як фактично вони всі відносяться до одного урбаністичного центру. 

Для аналізу таких фактів, ми використаємо сучасні засоби, такі як  комп'ютерне 

бачення та аналіз, супутникові знімки міст за різні часові проміжки тощо. Безперечно, 

у наших  дослідженнях особливу увагу слід звернути не тільки на економічну та 

соціальну складові процесу урбанізації, але і на екологічні фактори.  

Проблеми, пов'язані з екологією, є одними із головних у процесі урбанізації, так 

як триває швидка розбудова інфраструктури, розбудова міст та прилеглих до них 

територій, неконтрольоване дуже швидке збільшення чисельності населення, 

зростання кількості персонального транспорту і розбудова нових підприємств. Усі ці 

фактори негативно впливають на якість життя у містах і можуть  призводити до 

зменшення привабливості нерухомості, а як наслідок - люди не переїжджають у такі 

центри, а починають  розбудову інших. 

Автори дослідили фактори, що чинять негативний вплив урбанізації на міста, 

від невеликих передмість до великих промислових мегаполісів. Основна увага у 

науковій роботі була зосереджена на вивченні поточного стану урбаністичних 

досліджень з акцентом на різні контексти їх використання, починаючи від 

економічного до екологічного та соціального. Не можна заперечувати, що масштаби 

територій, на які впливає урбанізація, дуже великі. У міру розвитку міст і переміщення 

населення з віддалених регіонів до єдиних міських центрів урбанізація має найбільш 

значний вплив і свої конкретні наслідки. У майбутньому ми прагнемо вивчити, як ці 

процеси впливають на навколишнє середовище і відповісти на питання, чи можна 

призупинити цей вплив.    

У цій науковій роботі ми описуємо досягнення щодо першої початкової моделі 

наших досліджень, покликаної допомогти нам та іншим дослідникам урбанізації 
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кількісно оцінити масштаби та інтенсивність урбанізації. Ми бачимо необхідність 

сфокусовати наступні кроки на тому, щоб зробити цю модель здатною допомогти нам 

передбачити масштаби та наслідки урбанізації, проаналізувати та класифікувати 

типові закономірності й визначити короткострокові та середньострокові екологічні та 

економічні наслідки, до яких вона може призвести.   

Представлена наукова робота є лише одним із перших кроків у дослідженні 

урбанізації з точки зору економіки, землекористування та її впливу на навколишнє 

середовище. У даних дослідженнях ми представили нове визначення процесу 

урбанізації. Трактування урбанізації як розвитку міст та його багатофакторного 

впливу на суспільство допомагає нам зрозуміти причини розвитку міст та у роботі над 

побудовою масштабної моделі для вивчення осей урбанізації. У майбутньому для 

дослідження осей урбанізації доцільно застосовувати сучасні технології, такі як 

нейронні мережі, комп'ютерне бачення та аналізу Big Data.   

Основні економічні, соціальні аспекти, узагальнені фактори та дані 

дослідження, які були зібрані, оброблені та використані для побудови економічної 

складової моделі прогнозування, а саме: основні мікро- та макроекономічні показники 

дослідження у контексті регіонального, національного та муніципального планування 

та розвитку: споживчі витрати; обмінний курс; валовий внутрішній продукт;  ВВП на 

душу населення; валовий національний дохід; фондовий ринок;  процентна ставка; 

державний борг;  рівень інфляції; рівень безробіття; торгівельний баланс; ціни на 

нерухомість; переселення та розселення людей (мобільність населення)  розвиток  

міської інфраструктури;  інвестиції у розвиток міста та їх прогнозування;  земельні 

ресурси (оренда, призначення, використання і наслідки);  поведінка людей і прийняття 

рішень, як соціальному контексті  урбанізації; економічні та фінансові кризи - 

двосторонній вплив на розвиток міст;  урбанізація, як  загальна економічна модель; 

територіальне зонування і планування з інтервалом прогнозування на 1, 5 та 20 років; 

ідеальна модель міста, прагматична модель і реалістична модель міста; густоти 
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населення; територіальне зонування у місті, рівень інфляції тощо; окрім того, дані про 

кількість помешкань, що є в наявності (вільні, здаються і будуються); транспортна 

мережа; паркові майданчики\зони та інфраструктурне покриття. 

 

Таблиця 1.3   

Основні економічні індикатори розвитку урбанізації та її випливів* 

Економічний індикатор Складові Фактори впливу 

Державний бюджет ВВП 

Інфляція 
Ставка національного банку 
Рівень економічного розвитку  

Прямі 

Міський бюджет Видатки 

Прибутки 
Податкова ставка  
Розвиток та внутрішні інвестиції 

Прямі 

Соціальні витрати Громадські проекти 
Виплати  
Міські служби 

Не прямі 

Будівництво та розвиток 

територій 

Енергетика  

Інженерні мережі 
Дороги та транспортні мережі 
Управління відходами  
Зелені зони, природні зони та парки 

Прямі 

Зайнятість населення Безробіття 
Середня місячна робітня плата  

Не прямі 

Інвестиції Внутрішні 

Зовнішні 
Прямі 
Непрямі 
За видами економічної діяльності 

Прямі 

Зелена економіка Екологічний моніторинг 
Зелений податок 

Альтернативні джерела енергія  
Рекультивація та відновлення      

 Прямі 

 

Для подальшого дослідження запропонуємо визначити економічний коефіцієнт 

урбанізації на основі даних, наведених у таблиці 1.3. Зазначимо, що нерухомість,  

земля та майно є важливими елементами для визначення наведеного коефіцієнта, тому 

необхідно дослідити кожен економічний аспект впливу на рівень розвитку урбанізації. 
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Головними економічними індикаторами розвитку процесів урбанізації є: державний 

бюджет, міський бюджет, соціальні витрати, будівництво та розвиток територій, 

зайнятість населення, інвестиції, зелена економіка та інші, а основні їх складові 

наведені у таблиці 1.3 було визначено  залежно від їх впливу - прямого або непрямого, 

на економічний розвиток урбанізації (міських територій). 

У подальшому необхідно перевірити, на скільки коефіцієнт ціно формування у 

місті впливає та залежить від приміських зон і земельних угідь. Концептуальна модель 

коефіцієнту рівня урбанізації територій, який є складовою економічного коефіцієнту 

урбанізації, представлено на рисунку 1.8. Другорядним питанням є те, які економічні 

фактори  впливають на цей показник, а які не впливають. На третьому місці  можна 

зазначити  екологію, яка має  прикладну  довгострокову форму.  

 

 

Рис. 1. 8. Економічний коефіцієнт урбанізації   
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Сучасні міста є одним з головних рушіїв економічного зростання і 

процвітання держав. Водночас вони представляють багато викликів і 

породжують безліч проблем. Урбанізація – це процес, який є прямим 

результатом росту та розвитку міст. Для того, щоб місто розвивалося і 

урбанізація продовжувалася, потрібні нові фінансові, людські та земельні 

ресурси. Загалом, нові міські будівельні проекти захоплюють або безпосередньо 

використовують сусідні з ними земельні ділянки.  

Крім того, щоб місто постачало себе електроенергією та продовольством, 

сусідні з містом території використовуються для електростанцій, 

сільськогосподарських угідь та сміттєзвалищ. Весь вищезгаданий процес 

призводить до суттєвих короткострокових (1-5 років) і довгострокових (20+ 

років) екологічних наслідків.  

На рис. 1.9 представлена модель потенційних екологічних наслідків як 

прямих, так і непрямих, у  результаті процесу урбанізації. Наслідки можна 

поділити на дві категорії: ті, що безпосередньо впливають на місто, і ті, що 

впливають на зайняття земель та прилеглих  до міста районів. Серед основних 

екологічних наслідків швидкого та широкого процесу урбанізації є вирубка 

лісів, забруднення ґрунтів та води, викиди вуглецю та парникових газів, 

зниження загального рівня громадського здоров'я [11-15].    
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Рис. 1.9. Наслідки впливу урбанізації на екологічну ситуація та земельні ресурси   

 

Екологічні наслідки можуть призвести або навіть безпосередньо вплинути як на 

рівень розвитку міста, так і на національне економічне зростання та темпи зростання 

ВВП. У таблиці 1.4 представлено класифікацію основних параметрів загальних 

економічних витрат, які є результатом розвитку екологічних процесів. Автор 

класифікував і окреслив п'ять основних екологічних процесів, на які безпосередньо 

впливає урбанізація. Однак слід зазначити, що всі вони безпосередньо пов'язані між 

собою і можуть впливати один на одного.  

 Розширення меж міста, утилізація відходів, важка та легка промисловість, 

виробництво електроенергії (особливо ядерна енергетика та вугільна промисловість) 

та транспорт є основним каталізатором вирубки лісів, зниження якості води та 

збільшення викидів вуглецю.  Згідно з Паризькою угодою багато країн зараз 

витрачають більшу частину свого ВВП на боротьбу з екологічними наслідками 

урбанізації. Такі країни повинні платити величезну ціну, щоб зменшити негативні 

наслідки впливу на громадське здоров'я та навколишнє середовище [15].   
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Таблиця 1.4   

Класифікація екологічних процесів, на які впливає урбанізація *    

Процес Параметри Процес впливає на: Впливають на 

процес: 

Знеліснення Обсяги, км2/рік 
Знеліснення, га 

Cross-border індекс 

знеліснення, очок 

Обсяг поновлення лісу, 

км2/рік 
Соціальна вартість 

екосистеми, $/га 

Викиди вуглецю  
Ерозія ґрунту  

Повінь/посуха  

Зміни кругообігу води  

Пошкодження екосистеми та 

природного середовища 
проживання 

 

Розширення/будівниц
тво міста   
Землекористування 

сільськогосподарсь-
ких земель   
Деревообробна 
промисловість  

Зниження 

якості води 

Співвідношення потреби до 

поставки, %  
Індекс інтенсивності посухи, 

очок 

Забруднення води, 

тон/кубічних м 

Індекс якості питної води, 
очок 

Питне водопостачання для 

населення та тваринництва  
Вирощення 

сільськогосподарських 

культур та використання 

ґрунтів 

Загальний рівень прісного 
водопостачання та охорони 

здоров'я 

Використання 
сільськогосподарськи
х підземних вод  

Споживання об'єктів 
енергії Промислове, 
особисте неспоживане 
використання   

Викиди 
вуглецю  

Викиди, на душу населення/за 
км2, кубічних тон за рік  

Вартість за час викиду, $ за 

тону 

Витрати на скорочення, $ за 

тону, % від ВВП  

  
  

Загальне здоров'я населення 
Підвищення температури 

повітря і землі 

Зниження якості води та 

ґрунту 

 

Громадський та 
персональний 
транспорт 

Сільськогосподарське 
тваринництво  
Зберігання відходів 
Виробництво 

електроенергії  
Промисловість 

Відходи Транспортування, $ за тону 
(m3)   

Сміття, кг на душу населення 

Вартість зберігання сміття на 

полігоні, $ за тону  

Витрати на переробку 
відходів, за тону 

Забруднення ґрунту  
Забруднення повітря  

Забруднення прісних та 

морських водойм  

Викиди парникових газів  

Громадське здоров'я 
 

Промисловість 
Торгівля  
Загальне публічне 
Сільське господарство 

Громадське 
здоров'я 

Національні / муніципальні 
витрати на охорону здоров'я, 

$ на душу населення, 

% від ВВП 

Сталий розвиток, $ 

інвестицій, % від ВВП  

Витрати міського бюджету  
Особисте здоров'я і 

благополуччя  

Соціальна ситуація та 

демографія  

Темпи економічного 
зростання 

 

Викиди вуглецю  
Забруднення води та 
повітря 

Забруднення 
харчових продуктів  
Віруси та пандемії 
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* підготовлені на основі персональних даних досліджень, доповіді ООН, Світового 

банку та сервісу Statista [10-15] 

 

Покроковий алгоритм програми сталого розвитку міста при урбанізації 

(ключового фактору впливу та рушію для прийняття рішень у майбутньому), 

етапами якого є: 

1) визначення процесів:  

− екології;  

− урбанізації;   

2) визначення факторів:   

− як місто впливає на екологію, 

− як екологія впливає на місто, 

− інші фактори; 

3) відновлення: 

− біосистеми,  

− екосистеми, 

− природних ресурсів;   

4) економічне планування:  

− розвитку міста,  

− розвитку приміських територій, 

− відновлювальних джерел енергії, 

− зелений податок;  

5) Перспективи: 

− короткострокове  еколого-економічне планування (до 5 років), 

− довгострокове еколого-економічне планування (поетапно на кожні 

наступні 5 років);  
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6) вплив екології  

− на уповільнення економічного розвитку та якості життя,  

− на скільки створення екосистеми у місті зупиняє його розвиток і, які 

наслідки це за собою несе, 

− на скільки втрачає привабливість місто від негативних екологічних 

факторів; 

7) система сталого розвитку:  

− план дій, 

− еколого-економічне прогнозування, 

− політика та регуляція, нормативно правові акти. 

 

  

Рис. 1. 10. Діаграма збільшення площі міст та чисельності їх населення 
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За останні десятиріччя процес урбанізації переріс у створення повноцінних 

функціональних одиниць - нових міст. На рис. 1.10. представлені найбільші міські 

території - урбаністичні центри за даними 2017 року. 

Досліджуючи процес урбанізації, варто звернути увагу на розвиток ринку 

нерухомості, адже урбанізація пов’язана зі збільшенням чисельності населення і 

переселенням людей із периферії до урбаністичного центру - міст та приміських зон. 

Окрім того, створюються і розвиваються нові підприємства, навколо яких 

збільшується необхідності у організації сфери обслуговування. Все зазначене 

приваблює у такі центри людей із різних регіонів країни, так і інших країн та навіть 

континентів (таблиця 1.5).  

 

Таблиця 1.5   

Топ країни світу та окремі територіальні одиниці з найвищим рівнем 

урбанізації населення (% від загальної чисельності населення, з населенням понад 1 

млн. осіб)* 

Країна %, 1960 рік %, 2020 рік Міське населення, 

млн. осіб 

Гонконг 85 100 7.482 

Сінгапур 100 100 5.686 

Бельгія  92.4 98 11.263 

Кувейт 74.89 98 4.270 

Уругвай 80.2 96.1 3.473 

Японія 63 94 115.782 

Пуерто Ріко 44.5 93.6 2.989 

Ізраїль 76.85 92.6 8.533 

Аргентина 73.61 92.11 41.796 

Нідерланди 59.75 92.24 16.087 

Чилі 67.84 87.73 16.770 

Австралія 81.53 86.24 22.152 

... ... ... ... 

Бразилія 46.14 87.07 185.081 

США 70 82.66 272.364 

Франція 61.88 80.97 54.570 

Мексика 50.75 80.7 104.088 
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Туреччина 31.52 76.1 64.186 

Росія 53.73 74.75 107.723 

Україна 46.79 69.61 30.72 

Китай 16.2 61.43 861.289 

Нігерія 15.41 51.96 107.106 

Філіппіни 30.30 47.41 51.950 

Єгипет 37.86 42.78 43.781 

Індія 17.92 34.93 481.980 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень та даних Світового 

Банку [1-23] 

 

Штучне збільшення приросту населення у таких центрах потребує пропорційної 

великої кількості помешкань для людей, а також розбудови нових житлових 

комплексів та інфраструктури навколо них у майбутньому. При великому попиті та 

невеликій пропозиції, що може бути як на ранніх етапах процесу урбанізації, так і на 

пізніших, ціни на існуючу нерухомість суттєво підвищуються. Це відбувається у в той 

час, як урбаністичний регіон,  що розвивається  швидкими темпами, потребує нової 

робочої сили, а працівники не мають фінансових можливостей придбати дороге 

помешкання. Це призводить або до розвитку прилеглих до центру агломерацій і 

розбудови нових транспортних шляхів, або до колапсу ринку нерухомості [16].  

Також у контексті проведеного аналізу варто відзначити процес, що має назву 

“мильний пузир в нерухомості”, для якого характерним є збільшення цін на 

нерухомість до надмірно високого значення, а потім різке падіння до мінімуму. Це 

явище може призвести до економічного колапсу. Характерним фактором для 

“мильного пузиря” є різке збільшення інвестицій в інфраструктурні об'єкти, але 

фактично ці інвестиції не покриваються, через різке зниження цін і попиту, що 

призводить до значних фінансових втрат.  

Під час дослідження і опрацювання значної кількості наукових праць та джерел 

інформації, автори прийшли до висновку, що необхідно розробити систему 

класифікації міст - від початку їх заснування до розвитку в урбаністичний центр.  
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Подальшим важливим напрямком дослідження є прогнозування розвитку міст, щоб 

зрозуміти, які є негативні сценарії такого розвитку, а які можуть бути 

оптимістичними. На основі результатів проведених дослідження та, базуючись на 

створеній нової моделі, ми зможемо спрогнозувати: як довго може розвиватися місто, 

чи є фактори та рушії такого розвитку, і як результат - побудова нової економіки 

навколо урбаністичних центрів. Так як місто є складової одиницею будь-якої держави, 

необхідно зрозуміти, яку роль буде відігравати у цьому процесі держава. Як вона буде 

впливати на економіку при швидкому розвитку і переносі сфер впливу у міста з 

регіонів, і коли варто утворювати нові адміністративні територіальні одиниці.  

У той час, як Китай є прикладом дуже швидких темпів росту як урбанізації, так  

і економіки, то Україна достатньо сильно відстає за обома наведеними вище 

показниками. Київ є домінуючим містом за кількістю населення та інвестицій в 

Україні, у той же час мала кількість даних, їх низька якість і достовірність  не дає нам 

можливості зрозуміти у повному масштабі реальну картину урбанізації міста Києва та 

прилеглих територій. 

                             

1.4. Проблеми просторового розвитку в умовах урбанізації    

  

У сучасному світі процес прийняття рішень про розбудову міста в контексті 

його економічного розвитку реалізується урядами країн, місцевими органами влади, 

міжнародними організаціями чи приватними установами, а також посадовими 

особами, на основі великої кількості інформації, аналітичних даних та наукових 

розробок та припущень. На думку автора, основним викликом при плануванні та 

внесенні коректив до існуючих документів, наприклад, таких як план розвитку міста, 

є відсутність цілісної картини та загальних теоретичних моделей, які можна було б 

використати на практиці вищезазначеними інституціями та посадовими особами. На 

рисунку 1.11 представлено просторову схему міської території. Безперечно, у цій 
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науковій праці ми робимо лише перші кроки на шляху побудови такої моделі. Саме 

тому, доцільно почати роботу з аналізу існуючих даних та існуючих моделей, щоб 

мати чітке уявлення про стан речей та розробити подальші кроки на шляху до 

створення загальної моделі урбанізації, з врахуванням екологічних, техногенних та 

інших сучасних викликів. Важливо не повторити помилок, допущених в існуючих 

моделях та системах, а сфокусуватися на практичному впровадженні такої моделі і 

напрямку дослідження в майбутньому.   

Слід відзначити проблему невідповідності існуючих норм і регламентів в 

Україні, що стосуються раціонального та ефективного землекористування і 

планування у довгостроковій перспективі. Автор обґрунтовує, чому саме питання 

економіки в контексті урбанізації потребують нового погляду. У роботі автором 

наводиться, як приклад, планування міста Києва, як такого, яке можна розвивати та 

розробити новий підхід, що дозволить вирішити існуючі проблеми урбанізації і 

позитивно вплинути на розвиток економіки міста та регіону. 

Урбанізація -  це важливий фактор розвитку економіки міста та держави у 

цілому, котрий певною мірою не на пряму диктує шлях розвитку мікро- та 

макроекономіки регіонів, що в умовах глобалізації може відігравати значну роль. Не 

можна виключати з поля зору і питання розвитку приміських зон, індустріалізацію, 

пост-індустріалізацію, екологічні проблеми та питання подальшого існування та 

розвитку сільськогосподарських регіонів, які межують з урбаністичним центрами 

(міськими агломераціями).   

Вивчення процесів урбанізації вимагає детального вивчення питання 

просторового розвитку територій. На рис. 1.11 схематично зображено  просторий 

розвиток і урбанізація. Основу просторового розвитку міста складають: територія 

міста з її міською забудовою, виробничими, промисловими, торгівельними та іншими 

об'єктами інфраструктури міст, дорогами, мережами наземних та підземних 

комунікацій, а також лісопарковими зонами, скверами та іншими природними 
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ландшафтами.  Навколо міст розташовані землі сільськогосподарського призначення, 

території, що знаходяться під охороною та захищені території тощо. З розвитком 

урбанізації неминуче відбуваються зміни в розміщенні таких об'єктів та просторовий 

розвиток територій. Міста провалюють людей, так як в них розташовані основні 

виробничі та інші об'єкти, які постійно потребують працівників, а нові працівники 

потребують житло, розвитку нової транспортної інфраструктури та багато іншого.  

 

 

Рис. 1. 11. Просторий розвиток і урбанізація 

 

Тому таке швидке збільшення приросту населення у містах, як центрах урбанізації, 

призводить до потреби у будівництві значної кількості нового житла для людей та 

створення нової інфраструктури навколо нової житлової забудови, магазинів, шкіл, 

садочків, торгівельно-розважальних комплексів тощо у найближчому часі. Великий 
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попит на житло та невелика пропозиція на нього призводить дуже значно підвищує 

ціни на ринку житла. Урбаністичний регіон розвивається  швидкими темпами та 

постійно потребує поповнення робочої сили, проте переселенці з сільської місцевості 

або інших периферійних регіонів не мають коштів на придбання такого житла. Тому 

такий просторовий розвиток спричиняє швидкий розвиток територій, прилеглих до 

міст, де ціни на жило та харчування для людей значно менші. Слідом за цим нового 

оберту набуває розбудова й оновлення  інфраструктури та транспортних шляхів тощо 

[21].   

У таблиці 1.6 зібрано та згруповано основні проблеми, що стоять перед науковцями, 

які вивчають урбанізацію, складові кожної з них та перші пропозиції щодо вирішення 

таких проблем. Основними проблемами є те, що процес урбанізації на сьогодні 

недостатньо досліджений саме комплексно, відсутнє економічне моделювання 

природокористування в контексті дослідження міста, відсутнє чітке однозначне 

визначення урбанізації, не достатньо інформації про фактори прямого та непрямого 

впливу на еколого-економічне прогнозування. Мультидисциплінарний підхід 

повинен охопити дослідження, що стосуються землекористування, економіки, 

екології, права, місто планування, просторового,  розвитку, соціальних питань тощо. 

Проведені дослідження та аналіз дозволив сформулювати попередні пропозиції щодо 

вирішення таких питань (табл1.6.). 

 

Таблиця 1.6   

Проблеми та напрямки дослідження урбанізації 

Проблема Складові  Пропозиції щодо вирішення 

Мало представлене 
економічне моделювання  

природокористування у 
контексті дослідження міста  

Землекористування 
Економіка  

Екологія  

Визначити основні економічні 
дані, фактори та параметри в 

контексті урбанізації 

Відсутнє чітке визначення 
поняття  урбанізації 

Право 
Місто планування  

Запропонувати власне на 
основі наявних визначень на 
проведеного комплексного 
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дослідження з врахування 
емпіричних даних досліджень  

Дослідження міста як окремої 

функціональної одиниці 

Економіка Розробити комплексну модель 

міста, як складового елементу 
економічного дослідження  

Варіанти розвитку міста у 
майбутньому 

Економіка 
Просторовий розвиток  
Екологія 

Створити модель, як врахує 
мультидисциплінарний підхід 
та представить 
багатокомпонентні моделі 

прогнозу 

Фактори прямого та 
непрямого впливу на еколого-
економічне прогнозування  

Економіка 
Просторовий розвиток  
Екологія 
Землекористування 

Соціологія 

Визначити основі фактори з 
різних дисциплін та об'єднати 
їх одним представленням    

Роль держави, регіонального 

та місцевих органів  
самоврядування у 
економічному розвитку міста 

Право 

Економіка 

Дослідити приклади 

визначення урбанізації та міст 
у документах різних держав, 
провести порівняльний аналіз 
з фактичними соціально-

економічними показниками та 
межами міст 

Розширення та територіальна 
експансія міста - за рахунок 
чого це може відбуватися  

Економіка 
Просторовий розвиток  
Право 

Землекористування 

Визначити основні рушії, 
враховуючи територіальний 
розподіл і прилеглі території  

Зміна призначення територій, 

ціно формування та вплив 
екології на вартість - як 
провести комплексну 
економічну оцінку 

Економіка 

Землекористування 
 

Представити модель 

економічної оцінки 
екологічних процесів при 
урбанізації  

Які технічні, комп'ютерні та 

математичні засоби необхідно 
розробити для еколого-
економічного прогнозування  

Математика 

Економіка 
Комп'ютерні науки 

Провести ґрунтовне 

дослідження та розробити 
методологію виростання 
засобів для проведення 
дослідження  

 

Землекористування є складовою економіки природокористування та економіки 

використання земельних ресурсів. Тому важливим завданням дослідження є 

необхідність зосередити фокус на неочікуваних факторах, які матимуть вплив на 

економічні показники та їх зростання або ж занепад. На сьогодні існує не дуже багато 

сучасної та релевантної інформації з цих питань. Постають також проблеми розвитку 
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міст, дослідження того, як функціонують його одиниці, агломерації; також питання 

розвитку регіонів, їх автономії; оптимального “дизайну” або місто планування та 

виклики у майбутньому. Необхідно по-новому підійти до питання та представити 

загальний термін для визначення урбанізації. 

Якщо  деталізувати складові та напрямки дослідження, то ставиться значна 

кількість запитань, які потребують вирішення:   

− як урбанізація впливає на ціно формування та використання землі, ренту; 

− співвідношення земель різного призначення (не міських територій);   

− за рахунок чого місто може збільшити розмір своєї території;  

− яка потреба  урбанізованих територій  у виробництві сільської продукції;   

− економічний, соціальний та екологічний впливи процесів урбанізації;  

− моделі процесу розвитку урбанізації та основні фактори впливу; 

− розширення меж міста та вплив цього на зміна вартості землі у межах міста та 

прилеглих територіях;   

− часові проміжки змін цін та ціноутворення на ринку нерухомості при різних 

темпах розвитку урбанізації; 

− яку роль відіграє законодавство та правове регулювання на розвиток чи 

уповільнення урбанізаційних процесів;   

− реальні межі міської території (фактичні) і визначені у нормативно-правових 

документах;    

− які є моделі та засоби системного моделювання й аналіз даних в контексті 

дослідження урбанізації.   

Проведені дослідження та аналіз джерел інформації засвідчили необхідність у 

розробці сучасної системи класифікації міст з урахування усіх аспектів їх історичного 

та економічного розвитку  подальшого розвитку в урбаністичні центри, що дозволить 

у подальшому прогнозувати розвиток міст та прилеглих територій та планувати їх 
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майбутнє. Існує велика кількість економічних, просторих та архітектурних теорій про 

те, як повинно розквитатися місто у майбутньому. Деякі з них досліджували минуле, 

або будували комплексну модель на оцінці прогнозованих даних. Слід зазначити, що 

глобальні теорії урбанізації знайшли мало місця у практичній імплементації, деякі 

постулати та моделі використалися при побудові нових міста у 20 та 21 столітті, але 

вони не знайшли глобального використання. Адже міста формувалися в історичних 

умовах та реаліях свого часу, при економічний та соціальній ситуації, яка була тоді. 

Відомо, що в 21 столітті постали нові виклики пов'язані з стрімким збільшенням 

населенням та забудовою територій. Розвитку економік різних частин світу.     

Україна є молодою державою, але навіть за цих обставин, присутні фактори 

урбанізації, які почали розвиватися в 20-му столітті та продовжують впливати в 21-

му. В Україні найбільші урбаністичні центри знаходяться у:  її столиці місті Києві, 

східних індустріальних регіонах та на півдні, що пов'язано з наявністю морських 

портів, великих терміналів, родовищ природних ресурсів тощо.  Більше 68% 

населення України проживають у містах,  а з кожним роком ця кількість продовжує 

зростати. Уже на 2013 рік за статистичними даними  в чотирьох областях нашої 

держави процент міських мешканців перевищив 80% від загальної кількості 

населення [22]. Існує проблема невідповідності існуючих в Україні норм і 

нормативно-правових актів щодо раціонального та ефективного землекористування 

та планування земель, особливо для місцевих органів влади та комерційних 

організацій. Автор обґрунтовує, чому економіка в контексті урбанізації потребує 

нового вигляду. У роботі використовується планування міста Києва. Це відповідний 

приклад розвитку міста,  тому запропоновану модель можна розробити на основі 

даних його економного розвитку та землекористування. Це дослідження може 

допомогти вирішити існуючі проблеми урбанізації в Україні та позитивно вплинути 

на економічний розвиток міста та регіону.   
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Новий період розвитку міст потребує нових теорій і якісно нових досліджень. 

Безперечним є той факт, що урбанізація - це процес, який буде продовжуватися і 

надалі. Його темпи будуть обумовлені станом світової і регіональної економіки 

держави, а також інноваціями і результатами четвертої промислової революції. У 

наших майбутніх дослідженнях особливу увагу необхідно буде звернути не тільки на 

економічну і соціальну складові процесу урбанізації, але і на  екологічні фактори. 

Проблеми, пов'язані  з екологією, є одними із головних у процесі урбанізації, так як 

іде швидка розбудова інфраструктури, розбудова міст і прилеглих до них територій, 

дуже швидке неконтрольоване збільшення чисельності населення, зростання кількості 

персонального транспорту і розбудова нових підприємств. Усі ці фактори негативно 

впливають на якість життя у містах і можуть  призводити до зменшення привабливості 

нерухомості, а як наслідок - люди не переїжджають в такі центри, а починають  

розбудовувати інші.  

У роботі проведено аналіз поточного стану землекористування за категоріями, 

регіональними економічними та фінансовими даними, щоб побудувати та 

запропонувати нову сучасну модель економічно ефективного планування 

землекористування для комерційних та некомерційних підприємств. Результати 

проведених досліджень можуть слугувати важливим матеріалом для прийняття 

рішень про те, як планувати розвиток земельних ділянок та міських районів у 

контексті нового глобального економічного розвитку.  Надано широкий огляд 

існуючих тенденцій землекористування для міста Києва на основі аналітичних даних 

та наукових припущень. Автор вважає, що це дослідження буде корисним для 

урядових установ, міської влади, міжнародних організацій, приватних установ та 

дослідників. На рис. 1.12 описано перспективи просторового розвитку при урбанізації, 

що включає земельні ресурси, новітні технології, забудовані території та споруди з 

інформацією про кожну із складових. 
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Рис. 1. 12. Перспективи просторового розвитку при урбанізації 

         

Темпи розвитку урбанізації обумовлені станом світової і регіональної 

економіки держави, а також інноваціями і результатами четвертої промислової 

революції. Світ змінюється, одні міста безперервно ростуть, інші досягли свого росту 

у поточному циклі. Економіка 21 століття на пряму залежить від розвитку міст, а 

особливо від урбаністичних центрів. Так, розвиток економіки певного регіону дає 

сильний поштовх до міграції трудових ресурсів та приросту населення. Великі 

інвестиції, вкладені в такі регіони,  стимулюють відкриття нових підприємств, що в 

свою чергу веде до розбудови міст та регіонів. 
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Можна навести приклади певної кількості великих міст, коли їх фактична площа 

та розміри є більшими, ніж офіційно зазначено. У цьому контексті важливо розуміти, 

як на сьогодні визначаються райони міст з точки зору їх офіційної класифікації та 

термінології. У даній роботі ми проаналізували фактори, які представляють сучасне 

визначення міського центру, міста, і на цій основі ми побудували ключові бази даних, 

які допоможуть нам у завданні класифікації урбаністичних районів.  

Одним із головних визначальних факторів сучасного визначення міста є: міське 

населення, його щільність, а також межі міської території. Слід зазначити, що існує 

безліч способів позначити конкретне поселення, як міську територію, але загальна 

концепція визначення меж міст досить туманно окреслена. Якщо ми подивимося на 

такі визначення у Сполучених Штатах Америки, то міська територія і місто мають 

схожі терміни, у той час коли агломерати визначаються як інший тип поселення. 

Визначається центральний бізнес район міста, центр основної ділової активної міста, 

великих цін на нерухомість та транспортних питань. Хоча за різними економічними 

теоріями, місто може мати не одне, а цілу низку ділових центрів, багато  них засновані 

в період промислового розвитку, коли домінували великі підприємства. В даний час, 

існує багато різних видів економічної та трудової діяльності, яка напряму не пов'язана 

з великими промисловим об'єктами чи територіальним зонуванням.  

Підсумовуючи наведені вище приклади, поселення можна класифікувати як: 

район, місто, приміська територія, місто та сільська місцевість. У той час, як кожна 

така територія ділиться та визначається на основі чисельності населення, населених 

пунктів і їх близькості до великих, густонаселених районів.  Тим часом у 

міжнародному офіційному визначенні міст є спільний знаменник. Якщо 

проаналізувати їх, то можна розділити населені пункти на дві більш широкі категорії 

- міські та сільські території.  Що відрізняє різні визначення - це офіційне межі міст, 

що позначаються на карті, як кордон межі міста. Наступним кроком буде дослідження 

того, як міста були сформовані,  вивчення їх історії під кількома ракурсами, 
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включаючи різні випадки, коли два або більше міст були об'єднані, або коли кілька 

промислових регіонів були включені до формування виробничого кластера, який 

пізніше перетворився на муніципалітет. Однак, така дослідницька робота виходить за 

рамки наших нинішніх досліджень і потенційно може бути вивчена в майбутньому. 

 

Висновки до розділу 1  

 

1. Обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу для еколого-

економічного прогнозування при проведенні дослідження урбанізації, як 

підгалузі науки, що базується на знаннях та постулатах економічної науки, 

аналізі змін та факторів впливу на екологію, дослідженні ринку землі та 

економічних даних із землекористування у містах; та доведено доцільність 

включення приміських зон та навколишніх територій для більш ефективного 

моделювання та прогнозування змін у землекористуванні. 

2. Проведено аналіз поточного стану  урбанізації у світі та Україні, досліджено 

процеси, які вплинули на історичний розвиток міст, та  економічні фактори, що 

дозволили великим містам стати мегаполісами, сформуватися та досягти 

поточного пікового стану свого економічного розвитку, збільшення площі та 

чисельності населення, як за рахунок приєднання прилеглих територій, так і 

завдяки новим підходам до будівництва та зосередженню економічної, 

політичної та фінансової діяльності в окремих зонах міста - Бізнес-Районах, а 

також формуванню Центрального Бізнес-Району міста. 

3. Встановлено, що врахування екологічних факторів повинно стати домінуючим 

у процесах прийняття рішень щодо управління містом у майбутньому, при 

розробці нової політики у контексті процесу сталого розвитку та 

ресурсозберігаючих технологій, а також взяті до уваги науковцями та 
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практиками, які працюють у галузі економіки урбанізації, як невід'ємної частина 

урбаністичних процесів та розвитку міських територій.  

4. Визначено необхідність у проведенні мультидисциплінарних досліджень 

економіки урбанізації, які б врахували попередній досвід, та запропонувати 

якісно нову еколого-економічну модель для прогнозування майбутніх змін у 

розвитку міст та навколишніх територіях, за результатами вивчення та 

врахування даних наукових досліджень,  думки визначних українських вчених-

дослідників у галузі економіки природокористування, процесів урбанізації та 

землекористування, а також аналізу поточних трендів у світових наукових 

працях та розроблених актах і нормативно-правових документах, що пов'язані з 

екологічними та економічними факторами урбанізації. 

5. Доведено доцільність врахування багато варіативності ситуацій, пов'язаних зі 

стрімким розвитком міст у країнах, що розвиваються, та окремих мегаполісах 

розвинутих країн через значну кількість факторів впливу, таких як: ринок 

нерухомості, валютний ринок, ринок землі та екологічні катастрофи, зміна 

клімату, поширення інфекцій та розвиток епідемій у цих містах; показано, що 

вищезазначені фактори мають не тільки прямий вплив на міста, а і через зміну 

економічного та екологічно станів у містах, та приводять до макроекономічних 

коливань у регіонах та,  в окремих випадках, і у світі.  
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РОЗДІЛ 2.  

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ОЦІНКИ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ   

          

2.1. Глобальні, регіональні та національні тренди урбанізації   

 

Міста є новими визначальними чинниками національного та регіонального 

економічного зростання, вони вносять значний внесок у зміну екологічної ситуації в 

усьому світі. Сучасний світ є глобалізованим, де великі міста утворюють регіональні 

центри впливу. У цій роботі ми вивчаємо стан землекористування з урахуванням 

процесу урбанізації в усьому світі, тому для такого дослідження обрано великі міста 

світу, що представляють його місцевий географічний регіон або континент. Для того, 

щоб допомогти нам окреслити основні економічні принципи урбанізації, ми 

використали наступні економічні параметри: розміри міст та приміських територій, 

розвиток транспорту та інфраструктури, дані про компанії та ціни на землю, 

нерухомість (житло та офіси), а також дані щодо екологічної ситуації. Варто 

зазначити, що визначення “міста” є важливим та визначальним фактором будь-якої 

наукової роботи, що проводиться у цій галузі дослідження. Кожна країна або нація 

надають своє визначення того, що таке “місто”. Хоча великі світові організації,  такі 

як ООН, мають свої власні визначення, проте не всі міста світу вони класифікують за 

однаковими критеріями [23]. Міста можуть бути класифіковані за розмірами міської 

площі, загальною чисельністю населення або на основі рішень місцевих урядових 

структур.   

Сучасні проблеми і питання, пов'язані з використанням міських земель і 

плануванням прогнозів на майбутнє, були вивчені багатьма відомими  економістами, 

у тому числі Б. Коеном, Дж. Гарві, Е. Глаезіром, Б. Вордом, Р. Грундманом та іншими. 

Вони зробили значний внесок у розширення та поповнення наукових знань, розробку 
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моделі урбанізації та аналізу стану економіки міст. Їх роботи сприяли встановленню 

основних правил землекористування міського типу та забезпечили важливі наукові 

засади для подальшого вивчення цих питань.  Багато з останніх публікацій щодо 

такого дослідження були зосереджені на напрямку вивчення конкретного міста або ж 

області у межах країни [24].  

При вивченні конкретних факторів міста або урбанізації важливо встановити 

початкові економічні моделі та інструменти прогнозування у більш широкому 

контексті.  В іншому випадку вузька точка зору може перешкодити дослідникам 

побачити закономірності, які роблять економічну модель для майбутнього 

моделювання неповною, не кажучи вже про те, що така модель не зосереджується на 

сталому розвитку.  

Ми можемо дивитися на міста, як на ізольовані території або без порівняння їх 

з іншими містами; багато нових мегаполісів у розвитку ідуть  по стопах старих міст, 

стикаючись з такими ж проблемами. Екологія є одним з факторів, який необхідно 

широко використовувати при економічному плануванні міст.  Мета дослідження цієї 

роботи полягає в тому, щоб окреслити й описати закономірності розвитку міста для 

того, щоб дані можна було використати для майбутнього планування.   

Автором розроблена концепція циклу дослідження процесу урбанізації, яка 

представлена на рисунку 2.1. Така концепція заснована на методі наукових 

досліджень і є результатом проведення попередніх науково-дослідних робоіт з 

дослідження процесу урбанізації. Цей цикл складається з дванадцяти етапів, а кожен 

з них є окремим етапом дослідження. Науково-дослідна робота починається з 

визначення проблеми, окреслення підрозділів для досліджень і визначення обсягу 

науково-дослідної роботи. Наступним кроком буде пошук інформації в рамках 

виконання науково-дослідної роботи. Інформація для дослідження, яка була зібрана, 

повинна бути вивчена, згрупований і детально проаналізована. Після того, як 



72 
 

   
 

інформація була згрупована і вивчена, у дослідженні був сформований початковий 

набір гіпотез, на основі яких  побудована наукова модель. 

  Представлена наукова модель є ітераційним під-циклом на чотири кроки в 

рамках основного дослідницького циклу. Він розпочинається з початкової моделі, 

потім дослідник вибирає набір інструментів у контексті побудови цієї моделі, 

використовуючи обраний набір інструментів. А вже далі проводить один або декілька 

експериментів, використовуючи дані, які є виведенням інформації, яка була 

оброблена та згрупована раніше.  

Після проведеного експерименту вчений тестує отримані результати і порівнює 

їх зі своєю початковою гіпотезою, аналізує їх на основі отриманого набору інформації. 

Якщо результати виявляться на рівні з гіпотезою, виконання наукової робота може 

перейти до наступного кроку. В іншому випадку модельний цикл повинен 

повторюватися з новим набором вхідних параметрів або з різним іншим набором 

інструментів, доки результати не будуть задовільними.  

Після того, як гіпотеза була підтверджена або буде підтверджена, збираються 

вихідні дані моделі дослідження і відформатовані результати, які будуть представлені 

дослідницькій спільноті. Важливо відзначити значимість двох останніх кроків циклу 

– вихідного аналізу та презентації моделі досліджень. Вони є основним результатом 

проведеної науково-дослідної роботи і визначають матеріали, які планується 

представити науковій спільноті пізніше.  
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Рис. 2.1. Концепція дослідження процесу урбанізації [25] 

Під час виконання наукової роботи нам необхідно вивчити реальні світові 

економічні та соціальні показники розвитку міст, щоб допомогти дослідникам у цій 

галузі сформулювати поняття урбанізації як процес, який глибоко пов'язаний із 

землекористуванням. Ми плануємо дослідити питання землекористування, а саме: яка 

відмінність є у різних містах, і чи безпосередньо вона залежить від економічних даних 

розвитку міста. Ця інформація може бути використана у контексті економічного 

прогнозування та планування землекористування, як для України, так і інших країн, 

що розвиваються, з новими міськими центрами регіонального впливу. Для досягнення 

цілей ми підібрали найбільші міста з різних континентів світу– Азії, Південної та 
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Північної Америки, Європи, Африки та столицю України  місто Київ, яке слугуватиме 

на ділі прикладом для порівняння.    

Для такої роботи були використані дані, взяті зі звітів Всесвітньої організації 

ООН, Світового банку та служби Statista, а саме: дослідження, економічний аналіз, 

числові дані. Ми проаналізували просторові та світові дані карт для визначення 

положень міст та надали класифікацію земельним площам за категорією їх 

використання. Основними методами дослідження у науково-дослідній роботі є 

системний аналіз та моделювання даних, таблиці даних використовувалися для 

організації та представлення відносних економічних та соціальних даних для кожного 

міста. Графіки та рисунки використовуються для представлення практичних 

результатів дослідження та окреслених майбутніх станів для планування сталого 

розвитку. 

 

Таблиця 2.1 

Концепція загальних профілів урбанізації * 
Профіль Складові Категорії даних Приклади 

Базовий 

(початковий) 

Населення більше 500 

тис. Осіб 
Середня\низька 
густота населення  
Садибна та низько 

поверхова забудова в 
місті 
Збільшення 
надходження до 

міського бюджету 
(міське ВВП) 
Окрема економічна 
зона 

Соціальна статистика 

(місто) 
Економічна 
статистика (місто)   
 

Площа території 
Щільність забудови 
Густота розміщення 
населення 

Загальний 
демографічний 
профіль території  
Профіль забудови та 

територіальний 
розподіл за видами 
економічної  
діяльності  

Сейджонг (Південна 

Корея)  
Хоргос (Китай) 

Типовий Населення більше 500 
тис. Осіб 

Соціальна статистика 
(місто) 

Київ 
Берлін 
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Середня густота 
населення 

Низько поверхова та 
висотна забудова в 
місті 
Центральний бізнес 

район (ЦБР) 

Економічна 
статистика (місто)   

 
Тип та дані по 
забудові території  
Економічний профіль 

території  
Екологічний профіль 
території 

Низько-

урбанізований 

Значна площа міської 
території 

Низька густота 
розселення  
Центральний бізнес 
район (ЦБР) 

Висотна забудова в 
ЦБР та окремих 
районах 
Садибна та низько 

поверхова забудова в 
місті 

Соціальна статистика 
(місто) 

Економічна 
статистика (місто)   
 
Рівень соціально-

економічного 
розвитку та поточні 
дані рівня добробуту  
Профіль та дані 

територіального 
зонування, забудови 

Мюнхен 
Мадрид 

Манчестер 

Високо-

урбанізований 

 

Населення більше 3 
млн. Осіб 
Центральний бізнес 
район (ЦБР) 

Висотна забудова в 
ЦБР та по місту 
Висока густота 
населення 

Соціальна статистика 
(місто) 
Економічна 
статистика (місто)   

 
Вивезення та 
зберігання відходів 

Нью-Йорк 
Сао Паоло 
Пекін 
Гонг-Конг 

Екологічний (зелене 

місто) 

Наявність зелених та 

рекреаційних зон у 
місті 
Збільшення 
бюджетних видатків 

на екологічні витрати 
Відновлювальна 
енергетика та зелений 
податок 

Соціальна статистика 

(місто) 
Економічна 
статистика (місто)   
 

Частка зелених зон до 
площі міста 
Частка 
відновлювальних 

джерел  енергії 
Система управління та 
переробки відходами 

Мальмо 

Відень 
 

Перехідний Зменшення 
надходження до 
міського бюджету 

(міське ВВП) 

Соціальна статистика 
(місто) 
Економічна 

статистика (місто)   
 

Лагос 
Астана 
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Проміжні кризи та 
вплив локальних чи 

глобальних змін 
Перехідний рівень 
добробуту населення 

Правовий статус 
території (міста) 

Економічні показники 
зростання (спаду)  

Де-урбанізований Змінна кількість 
населення  

Зменшення 
надходження до 
міського бюджету 
(міське ВВП) 

Економічна та\або 
екологічні кризи 
Низька зайнятість 
населення 

Низький рівень 
добробуту населення 

Соціальна статистика 
(місто) 

Економічна 
статистика (місто)   
 
Рівень та обсяг впливу 

криз(и) на 
економічний та 
соціальний розвиток 
території 

Детройт 

Найп'їдо (Мянма) 

* підготовлено на основі персональних даних досліджень 

 

 

 

Рис. 2.2. Концептуальна модель профілів урбанізації 
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На рисунку 2.2. та у  таблиці таблиця 2.1 наведено дані дослідження щодо 

концепції профілів урбанізації міст без їх прив'язки до певної країни або конкретного 

міста. Дані, представлені у результаті проведеного дослідження та вивчення різних 

міст світу, з різним рівнем урбанізованій територій та чисельністю населення, 

включаючи малі, середні та великі міста, економічні, соціальні,  та екологічні дані. 

Представлена модель є результатом узагальнення оброблених даних та класифікації 

міст на високому рівня наукової абстракції для подальшого їх дослідження та 

побудови комплексної наукової описової моделі.  

Для проведення дослідження ми підібрали та згрупували найбільші міста на 

континентах і розмістили їх за загальною чисельністю населення міста. Географічне 

положення обраних міст показано на рис 2.3. У таблиці 2.2 міститься інформація про 

населення міст та їх площу, яка поділена на три групи: загальну, міську та приміську 

(зона метрополії). 

Для дослідження обрані наступні міста (рис.2.3 і таблиця 2.2) - Токіо, Нью-Делі, 

Шанхай, Сан-Паулу, Мехіко, Каїр, Нью-Йорк, Стамбул, Маніла, Лагос, Москва і 

Париж. Ми додали до списку міст для проведення дослідження Київ,  як столицю і 

найбільший міський центр України. Ми використали для проведення дослідження  

місто Київ, що інтенсивно розвивається, щоб порівняти його з більшими мегаполісами 

та відзначити відмінності між великими містами і відносно новими міськими 

центрами.  

На рисунку 2.3 представлено типи землекористування, розподілене на наступні 

групи: білим позначено великі площі сільськогосподарських угідь, світло-сірі ділянки 

- це необроблені землі, темно-сірі – напів-освоєні землі та нейтральні сірі є змішаного 

типу. У контексті дослідження земельні ділянки ідентифікуються за видами їх 

використання для візуалізації і зв'язку між міськими центрами та сусідніми 

земельними ділянками. Наприклад, у Європі та центральній частині Північної 

Америки значна кількість земель використовується для сільськогосподарських цілей 
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(сільськогосподарські угіддя). Вони слугують для забезпечення продовольством 

густонаселених районів і великих міст регіону. Хоча більшість території Індії та 

східних районів Китаю густонаселені, але виявилося важко визначити 

землекористування у цих районах. 

 

Рис. 2.3. Карта з міськими центрами для кожного регіону та типом 

землекористування [26] 

 

На рисунку 2.3 можна побачити, що великі мегаполіси розташовані в основному 

на території, що  відноситься до  сільськогосподарських угідь або інших земельних 

ділянках. Дев'ять міст з обраної групи для дослідження розташовані на узбережжі 

океанів, що пов'язано з наявністю зручних транспортних маршрутів, історичним 

розвитком подій, а також вигідним географічним розташуванням таких міст. 

Для проведення порівняльного аналізу найбільших міст у всіх країнах світу була 

зібрана інформація про загальні обсяги земельних ділянок, що використовуються для 

урбанізації. Такі зібрані та проаналізовані дані представляють загальну кількість 
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земельної ділянки, що використовується. Інформація виявилася корисною для 

порівняльного аналізу, щоб визначити, яка частка загальної площі міських земель 

використовується найбільшим містом країни. Дані щодо площі представлені у кв. км., 

вартість міських земель у доларах США. Загальна площа урбанізованих територій по 

обраним країнам:  

1. США - 80203 кв. км. (9147420 кв. км. загальна площа земель),  

2. Мексика - 102418 кв. км. (1943950 кв. км.  загальна площа земель),  

3. Китай - 380679 кв. км. (9388211 кв. км. загальна площа земель),  

4. Україна - 32600 кв. км. (579320 кв. км. загальна площа земель),  

5. Франція - 86463 кв. км. (547556 кв. км. загальна площа земель),  

6. Японія - 108678 кв. км. (364550 кв. км. загальна площа земель),  

7. Бразилія - 134981 кв. км. (8358358000140 кв. км. загальна площа земель),  

8. Індія - 222 688 кв. км. (2973190 кв. км. загальна площа земель),  

9. Єгипет - 24270 кв. км. (995450 кв. км. загальна площа земель),  

10.Туреччина - 44090 кв. км. (769630 кв. км. загальна площа земель),  

11.Філіппіни - 10817 кв. км. (298170 кв. км. загальна площа земель),  

12.Нігерія - 17196 кв. км. (910770 кв. км. загальна площа земель), 

13.Росія - 187538 кв. км. (16376870 кв. км. загальна площа земель).   

Однак, слід зазначити, що пряму кореляцію між розмірами мегаполісів і 

країнами їх розташування важко встановити. Так, наприклад, площа найбільших міст 

світу у відсотках від загальної площі міського землекористування країни, становить: 

1. Токіо -  7% від загальної площі міського землекористування Японії,  

2. Сан-Паоло -  8% від загальної площі міського землекористування Бразилії, 

3. Маніла - 17% від загальної площі міського землекористування Філіппін,  

4. Москва - 3% від загальної площі міського землекористування Росії,   

5. Нью-Йорк - 14,5% від загальної площі міського землекористування 

Сполучених Штатів Америки.  



80 
 

   
 

Місто Київ є винятком і його площа становить 4% від загальної площі міського 

землекористування в Україні, проте простий аналіз карти показує, що більшість 

офіційної частини площі Києва зайнята зеленими насадженнями без будь-яких 

будівель.  

 

Таблиця 2.2 

 Найбільші міста - центри урбанізації за регіонами*  

 

 

№ 

Назва міста Країна 

Континент 

Загальна 

площа, 

кв. км. 

Міське 

населення 

Приміська 

зона, кв. м. 

Приміське 

населення 

1 Токіо Японія/Азія 8,230 13,515,271 6,039 23,884,797 

2 Делі Індія/Азія 3,483 16,753,235 1,251 12,863,765 

3 Шанхай Китай/Азія 6,341 24,281,400 2,341 9,718,600 
4 Сан Паоло Бразилія/Південн

а Америка 

11,698 12,252,023 8,582 9,793,977 

5 Мехіко Мексика/Північн
а Америка 

7,947   8,918,653 4,831 12,077,347 

6 Каїр Єгипет/Африка 3,085 9,500,000 1,075 10,576,000 

7 Нью-Йорк США/Північна 
Америка 

11,667 8,398,748 10,881 14,281,200 

8 Стамбул Турція/Азія 5,196 15,519,267 2,620 365,267 

9 Маніла Філіппіни/Азія 1,873 1,780,148 1,830 21,307,852 
10 Лагос  Нігерія/Африка 1,965 13,463,000 1,058 7,874,435 

11 Москва Росія/Європа 

(Азія) 

5,891 12,410,000 3,380 4,715,000 

12 Париж Франція/Європа 2,509 2,148,271 2,404 10,096,536 

13 Київ Україна/Європа 1407 2,967,360 12,695 407,640 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень, доповіді ООН, Світового 

банку та сервісу Statista [27-30] 

 

Слід зазначити, що дані у таблиці 2.2 – це  площа міст і приміських територій, а 

також чисельність населення у місті та прилеглій території відповідно; дані 

представляють столичний регіон, як окремо визначено у кожній з представлених 

країн. Дані в таблиці 2.2 розташовано за величиною населення великих міст 
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(мегаполісів). Міста діляться за країнами і континентами, щоб краще зрозуміти 

регіональні особливості великих міст світу. Більшість міст мають густонаселену і 

невелику центральну частину і непропорційно велику приміську ділянку, де як 

правило проживає велика кількість людей. Але є деякі винятки - це міста Київ, Москва 

і Стамбул. На даному етапі причиною цього можуть бути історичні особливості 

розвитку міст та їх економічний розвиток, а також різні чинники землекористування 

та територіального розвитку.  

Однією з труднощів для проведення даного дослідження було те, що у кожній з 

країн існує різне визначення меж міст. Факторами, що призвели до цього, - це 

історичні події, колоніальне минуле деяких країн, економічні буми та багато інших 

причин та факторів впливу. Однак вивчення таких даних виходить за рамки завдань 

нашого дослідження.  

Ми вивчали та проаналізували, як кожна з обраних для дослідження країн 

інтерпретує визначення «велике місто – мегаполіс». Слід зазначити, що деякі країни, 

включаючи Україну, надають окремий статус столиці, центру федеральної території 

та великому місту. Обрані країни визначають велике місто наступним чином:  

− Японія - префектуру метрополія;  

− Індія - територія Союзу;  

− Китай і Бразилія – муніципалітет;  

− Мексика - місто-держава;  

− Єгипет – губернатори;  

− США – місто;  

− Туреччина - столичний муніципалітет;  

− Філіппіни – високо урбанізоване місто;  

− Нігерія – штат;  

− Росія - федеральне місто;  
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− Франція – комуна;  

− Україна – місто-район.   

Аналіз отриманих даних показує, що прямого взаємозв'язку між чисельністю 

населення мегаполісів і  площею земельних ділянок міст немає. Цей фактор може бути 

результатом конкретного географічного розташування, наприклад, на островах 

(Японія, Філіппіни) або поблизу родовищ корисних копалин (Лагос), або зручних 

водних і транспортних магістралей (Стамбул) або в зонах швидкого економічного та 

промислового розвитку (Шанхай, Київ). Крім того, як зазначалося вище, правове 

регулювання та демаркація міських територій впливає на представлення даних, 

наведених у таблиці 2.2.  

Наприклад, таким містом є Париж, який зазвичай можна назвати з'єднаним 

міським центром, але на державному рівні центральна частина міста є історичним 

населеним центром. Хоча офіційні дані говорять, що в місті Париж проживає 2 млн 

осіб, а загальна чисельність населення паризької мегаполісу становить понад 10 млн. 

мешканців. Такі розбіжності між офіційним регулюванням і реальною ситуацією в 

державі чи місті може призвести до значних економічних і соціальних наслідків, таких 

як рівень середньої заробітної плати, концентрація підприємств тощо.  

У таблиці 2.3 представлені запропоновані профілі урбанізації - базовий 

(початковий); типовий; низько-урбанізований; високо-урбанізований; екологічний 

(зелене місто), перехідний та де-урбанізований, а також їх основні складові: 

просторова, складова землекористування, соціальна та еколого-економічна.  
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Таблиця 2.3 

Профілі урбанізації -  просторове зонування, економічний розвиток та 

землекористування* 

Профіль Просторова складова  Землекористування Соціальна та 

еколого-економічна 

складові 

Базовий 
(початковий) 

Просторе зонування 
територій  

Територіальна експансія 
та планування територій 

Соціальний стан та 
розвиток населення, 

економічний план 
розвитку території 

Типовий Економічне зонування 
територій 

План експансії, зміни 
призначення та ринку 
нерухомості  

Зайнятість населення 
та економічний 
розвиток території  
Еколого-економічне 

прогнозування 
розвитку території  

Низько-
урбанізований 

Територіальне 
розміщення об'єктів та 
просторове зонування 

Територіальні 
особливості зон 
розміщення та ринок 

нерухомості  

Рівень соціально-
економічного 
добробуту населення 

та економічного 
розвитку міста 

Високо-
урбанізований 
 

Територіальне 
зонування по 
економним профілям 
та спеціальним 

територіальним 
зонуванням  

Ринок нерухомості та 
землі  
Погодні умови та 
кліматичні особливості 

земельних та природніх 
ресурсів  

Економічний профіль 
змін на ринку 
нерухомості та 
профілю зайнятості 

населення  
Територіальний 
розвиток та розподіл 
об'єктів економічної 

діяльності  

Екологічний 
(зелене місто) 

Рекреаційне зонування 
та просторове 
розміщення (зелені 
технології) 

Природоохоронні та 
зелені зони 

Система управління 
відходами, якості води 
та поставки продуктів 
харчування - рівень 

міського забезпечення 
Перехідний План розбудови та 

план економічного 
розвитку територій 

Зміна призначення та 

зміни на ринку 
нерухомості 

Зміна економічного 

профілю території  

Де-урбанізований Економічне зонування 
та планування, зміна 
просторового профілю 

Суттєва зміна рівня 
експлуатації території 
 та ринку нерухомості  

Зміна економічного, 
екологічного та 
соціального профілів 

території  

* підготовлено на основі персональних даних досліджень 
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Рис. 2.4. Концептуальна просторова модель профілів урбанізації 

 

На рисунку 2.4 деталізовано профіль урбанізації за кожною із наведених вище 

складових. Так, до просторових складових можна віднести просторове розміщення 

об'єктів та функціонально об'єднаних територій, територіальне зонування районів 

міста, зони економічної діяльності, план розбудови та територіальної експансії, 

історичний та візуальний профіль території, зони обмеженого доступу тощо. 

Важливим завданням на майбутнє буде дослідження взаємозв'язку між 

розмірами цих міст у контексті їх історичного розвитку, як вони розвивалися, 

зростали, розширювали межі та приміські зони тощо. Вісім з тринадцяти міст, дані по 

яким ми досліджували, розташовані на березі моря чи океану [31]. При можливому 

підйомі рівня моря у найближчому часі або подальшому майбутньому мешканцям 

багатьох з них доведеться адаптуватися до нової екологічної ситуації. Важливо, щоб 
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необхідні кроки були зроблені вже у найближчій перспективі і, щоб економіки як 

міста, так і нації у цілому, були готові до майбутніх викликів.  

За результатами нашого дослідження ми визначили, що у середньому міста 

витрачають близько 3% свого бюджету на екологію і лише планують збільшувати ці 

показники у майбутньому. У цьому дослідженні ми не досліджували прямого 

екологічного впливу та економічних наслідків, які вони матимуть щодо впливів на 

ціни землі, міське господарство та розвиток технологій і використання альтернативної 

енергетики. Але про що можна вже   говорити зараз, то це той факт, що урядам 

потрібна нова політика та підходи до екологічних аспектів землекористування і 

планування міської економіки, оскільки всі вони є частиною розвитку міст і держав.  

Базуючись на результатах попередніх досліджень,  можна стверджувати, що 

розвиток деяких урбаністичних агломерацій, особливо в Африці та Азії, призводить 

до підвищення рівня забруднення повітря викидами CO2, осушення водойм і 

затоплення полів, а також вирубки лісів. Безперечно, що влада певних країн розуміє 

цю проблему і робить певні кроки для її вирішення. Деякі дослідники наводять дані, 

що свідчать про серйозний вплив міст на серцево-судинні захворювання, ожиріння 

людей, а також зникнення популяцій рослин, риб, птахів і тварин з ареалів їхнього 

проживання. На даний момент такі дані потребують подальшого опрацювання та 

аналізу, особливо на основі використання офіційної статистики міжнародних 

організацій, з урахуванням рівня розвитку міст і рівня забруднення територій. Для 

покращення такого аналізу необхідно знайти дані щодо забрудненню міста і його 

впливу на здоров'я населення до росту урбанізації і після.   

У сучасному світі процес урбанізації набуває все більшого розвитку і швидкими 

темпами поширюється із заходу на схід.  Очікувалося, що  до 2020 року кількість 

населення в урбаністичних зонах збільшиться, наприклад: в Азії на 1.2 мільярда, 

Африці на 0.9. Лідерами за економічним розвитком і кількістю населення в 

урбаністичних агломераціях є Китай [32].   
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Розвиток високотехнічних підприємств веде до створення сучасних унікальних 

екосистем, таких як Силіконова Долина. Такі екосистеми сприяють високому росту їх 

інвестиційної привабливості, збільшенню обсягів інвестування як у 

короткостроковому періоді, так і у майбутньому. Для прикладу, в 2014 році сукупні 

інвестиції в економіку США оцінили сумою близько 456 мільярдів доларів, у той час 

як у економіку Китаю було інвестовано 348 мільярдів доларів, ці дані отримані з 

доповіді Інституту Статистики ЮНЕСКО [33].  

Цікавим фактором для дослідження на думку авторів є той факт, що наприклад 

місто Сан-Франциско будучи лідером за рівнем інвестицій та економічного росту, не 

є лідером серед урбаністичних центрів регіону, за даними 2010 року за загальною 

кількостю міського населенню він посідає 13 місце у США, а за кількістю населення 

агломерації 6-те. Ріст міського населення тут склав близько 1.03% за 2016 рік, проте у 

цьому регіоні відбувається різкий ріст цін на нерухомість. Ця ситуація, сильно 

відрізняється у країнах, що розвиваються, таких як Індія, Африки чи Латинської 

Америки [34]. У цих країнах, як правило, економічно успішні райони і міста сприяють 

високому рівню урбанізації.  

Одну з гіпотез, яку ми висунули - це загально національний рівень урбанізації 

напряму залежить від економічної стабільності, рівня та росту ВВП. А також 

необхідно враховувати і той факт, що регіональні особливості та загальний рівень 

розвитку країни, включно з кількістю і густотою населення в урбаністичних 

агломераціях, впливають на загальний рівень урбанізації. 

 

2.2. Методи дослідження та моделювання урбанізаційних процесів    

Ефективна і практично цінна наукова робота вимагає розуміння основного 

механізму усіх процесів та зібраного масиву знань не тільки у галузі дослідження, але 

й набору інструментів, які можуть бути використані для проведення такої роботи. 

Вивчення урбанізації та її складових є складним завданням. Урбаністичні 
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дослідження включають окрім багатьох інших сфер, і такі як дослідження 

нерухомість, землекористування, державна політика та правила муніципального 

управління, географічна інформація та соціальні дослідження [35]. Орім питань 

сталого розвитку,  увагу багатьох сучасних дослідників привернули: концепція 

зелених міст і ефективне планування використання природних ресурсів  протягом 

останнього десятиліття, тепер ці питання знаходяться в центрі їх уваги. Тим часом, 

сучасний стан досліджень урбанізації представив нові виклики та наукові можливості 

працювати надалі. Стало очевидним, що для продовження своїх досліджень у цій 

галузі необхідно встановити сучасний набір інструментів і методів для їх 

використання.    

  Урбанізація є відносно новою галуззю науково-дослідної сфери. Більша частина 

існуючих досліджень є мультидисциплінарними і перехресними, при цьому 

економіка, соціологія та екологія є основними галузями для провдення таких 

досліджень. Хоча більшість сучасних наукових робіт мають лише вузький інтерес до 

цієї сфери досліджень, і аналізують лише такі питання, як ГІС, просторові розробки, 

управління містом або аналіз ринку нерухомості. Автор відзначає відсутність 

вичерпної якісної детальної інформації, яка забезпечує глибокий аналіз і презентацію 

урбанізації як самостійної наукової сфери, якою вона, безсумнівно і є. Процес 

урбанізації не може бути вивчений і досліджений без попереднього встановлення 

набору інструментів і наукових методів, специфічних для цієї галузі. Автор відзначає, 

що сучасні наукові відкриття та значний прогрес у галузі комп'ютерних наук мають 

бути використані для досліджень урбанізації. Комп'ютерні науки можуть слугувати 

сильним науковим фундаментальним інструментом для сучасної урбаністики. Без 

сумніву, такі інструменти, як комп'ютерне бачення,  дозволяє нам ефективно 

аналізувати і класифікувати просторові дані або ж використати сучасні здобутки 

галузі машинного навчання, що дозволить створювати надійні моделі прогнозування 

нерухомості або реальні моделі міста, побудовані з використанням платформ 3D 
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моделювання, що забезпечують вагомий аргумент для їх використання дослідниками 

процесу урбанізації та міст [36].   

У таблиці 2.4 представлено огляд чотирнадцяти основних галузей дослідження 

процесу урбанізації. Вони згруповані за основними галузями наукових досліджень, 

такими як: екології, соціології, економіки, містобудування, обчислювальні та 

інформаційні системи, законодавство та  нормативно-правові акти. Структура поля 

досліджень позначає основні напрямки потенційної дослідницької роботи. Слід 

зазначити, що деякі сфери діяльності розглядають структуру, таку як  

землекористування та управління ресурсами. Зазначені вище галузі дослідження 

представляють перелік методів наукових досліджень, які можуть бути використані 

для вивчення конкретного напрямку.   

 

Таблиця 2.4  

Огляд галузей дослідження урбанізації*  

№ Галузі Сфера наукових 

досліджень 

Структура  Методи 

1 Екологія урбанізації Екологія Регуляція 

Ресурси 

Системні 

результати  

Аналіз та гіпотеза 

Юридичні дослідження 

2 Зелене місто Екологія Будівлі 
Енергетична 
галузь  
Навколишнє 

середовище 

Землекористу-
вання  
Управління 

відходами 

Аналіз та гіпотеза 
Юридичні дослідження 

Якісне 

Кількісне  

Системне моделювання 

3 Населення, динаміка 

та здоров'я 

Екологія 

Соціологія 

- Якісне 

Кількісне  
Системне моделювання 

4 Зростання та 

розвиток міста 

Економіка Розвиток міських 
територій  
 

Аналіз та гіпотеза 
Кількісне 

Системне моделювання 
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5 Шаблони розвитку 

урбанізації 

Економіка 

Місто планування 
- Якісне 

Кількісне 

Системне моделювання 

6 Просторове 

планування та 

розміщення 

Екологія 

Економіка 

Місто планування 

Покрив 
земельних 
ділянок 

Якісне 

Кількісне 

Системне моделювання 

7 Ринок нерухомості Економіка 

Місто планування 

Закони та 

нормативні акти 

Аналіз ринку  
Моделювання 
ціноутворення  

Прогноз попиту 
та пропозиції  

Кількісне 

Системне моделювання 

8 Містобудування та 

моніторинг  

Місто планування 

Закони та 
нормативні акти 

- Юридичні дослідження 

Якісне 

9 Розумне місто Місто планування 

Закони та 

нормативні акти 

Обчислювальні та 
інформаційні 
системи 

 

Управління 
містом 

Моделювання 
міських даних  
Прогнозне 
моделювання  

Юридичні дослідження 

Якісне 

Кількісне 

Системне моделювання 

10 Міське моделювання Місто планування 

Закони та 
нормативні акти 

Обчислювальні та 

інформаційні 
системи 

- Якісне 

Кількісне 

Системне моделювання 

11 Розвиток земель Місто планування 

Закони та 
нормативні акти 

Візуалізація міста 

Перспективні 
сценарії розвитку  

Юридичні дослідження 

Якісне 

Системне моделювання 

12 Землекористування 

та планування 

інфраструктури 

Місто планування Норми 
землекористуван

ня 

Моделювання 
ГІС даних  

Юридичні дослідження 

Якісне 

Системне моделювання 

13 Екологічний 

моніторинг та 

нормативні акти  

Екологія 

Закони та 
нормативні акти 

- Юридичні дослідження 

Кількісне 

Системне моделювання 

14 Закони місто 

планування 

Закони та 

нормативні акти 

- Аналіз та гіпотеза 

Юридичні дослідження 

Якісне 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень, доповіді ООН, Britannica і 

сервісу Statista [37- 40] 
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У нашій  науковій  роботі ми представили  сучасний надійний набір наукових 

науково-дослідних інструментів у сфері дослідження урбанізації. Автор працює над 

представленням списку обчислювальних та інформаційних інструментів дослідження 

систем, які дозволять ефективно вивчати процес урбанізації. Крім того, у науковій 

роботі ми окреслюємо та аналізуємо різні сфери процесу урбанізації.    

  Для проведення дослідження ми розглянули багато наукових праць та 

інформації як про урбанізацію, так і у галузі інформатики [41]. Ми використали 

якісний метод для вивчення урбанізації у контексті широкої дослідницької галузі. 

Кількісний метод допоміг нам сформувати інформацію для  основної таблиці та дані, 

що використовуються у більшості робіт про міське господарство, яка є зміна ставок 

оренди на нерухомість і широко використовується для моделювання та прогнозування 

цін на землю. Ще одним ключовим питанням дослідження є  вивчення точки 

еквілібріуму при моделюванні прогнозування землекористування. Автор 

застосовував наукову абстракцію, моделювання систем теоретичного узагальнення 

для побудови концепції  циклу процесу урбанізації як ітераційного циклічного 

процесу. 

Важливою частиною будь-якої сучасної наукової роботи є набір методів та 

інструменти, які використовуються для вивчення певної області або її підрозділів. 

Дані, наведені у таблиці 2.5, обґрунтовують результати нашої роботи над переліком 

найбільш широко використовуваних інструментів дослідження процесу урбанізації. 

Ми проаналізували та виділили сім основних типів інструментів і надали їх 

класифікацію: обчислювальна система,  інформаційна система, генеральний план 

розвитку міста, ГІС карти, офіційні документи,  розумне-місто, а також представили 

структуру, компоненти, дані та сфери застосування. Інформація, представлена у 

таблиці 2.5, розподіляється на п'ять розділів. Є три важливі розділи, які ми повинні 

відзначити особливо, це – засоби дослідження, типи даних засобів і сфери 

застосування. Представлені складові мають емпіричні діапазони, які можуть бути 
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використані для конкретного дослідження, у той час як поле даних позначає основний 

тип даних, який досліджується зазначеним способом, щоб допомогти скласти певну 

думку про те, який із них можна використати для проведення конкретної 

дослідницької роботи. У колонці таблиці «сфери застосування» ми представляємо 

список проведених досліджень, в яких кожен із способів може бути використаний.   

 

Таблиця 2.5  

Класифікація інструментів урбанізації*  

№ Інструмент Компоненти Дані Сфера застосування 

1 Обчислювальна 

система  

Дата майнінг 

Машинне навчання  
Комп’ютерне 
бачення 

Цифрові 
зображення 
Числові дані 
 

Аналіз даних 

Обробка зображень 

Системи прогнозування 

2 Інформаційна 

система 

Великі дані 
Візуалізація даних 

Дані 3D об’єктів 

Цифрові 

зображення 
Числові дані 

3D Моделювання 

Обробка даних, зберігання, 

та аналіз 

3 Загальні міські дані Ринок нерухомості  
Міська статистика 

Статистичні дані 
Дані 
землекористуванн

я 

Економічне моделювання 

Просторове планування 

4 ГІС і картографічні 

системи 

Аерофото карти 

Кадастрові карти 

Супутникові карти 

Географічні дані 

та інформація 

Аналіз даних 

загальне моделювання і 
планування  
Геодезія 

5 Офіційна 

документація 

Договори 

Закони 

Планувальні 
документи 

Правила 

Звіти 

Текстова та 
загальна 

інформація 

Загальні економічні, 
екологічні та містобудівні 

сфери 

6 Система розумного 

міста 

Система 
управління містом 

Дані моніторингу 

Числові дані Управління містом 

Міське спостереження 

7 Інструменти і 

обладнання  

3D/LiDAR сканери 

Геодезія 

Безпілотні апарати 

Цифрові 
зображення 
 

Дані з датчиків 

Містобудування 

Будівництво 

Планування 
землекористування 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень, доповіді ООН, Britannica 

[42-44] 
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         Галузь економічних досліджень є основною частиною урбаністики. Є багато 

інструментів і методів, які доступні для дослідника, який працює в галузі економіки 

міста. Одним з найбільш часто використовуваних та ефективних інструментів є крива 

рентних ставок та градієнт  (рис. 2.5) [46]: 

− Ri = максимальна орендна плата або ціна, яку конкретний використувач може 

сплатити за міську землю у конкретній точці i, доларів/акр;  

− D = щільність землекористування на орендованих площах, кв.фут/акр 

(варіюється залежно від видів діяльності та залежно від чинного регулювання і 

зонування); 

−  r = доходи, отримані від діяльності на одиницю площі  (залежать від видів 

діяльності); 

−  c = витрати для отримання цього доходу, у доларах США/одиницю площі 

(залежать від видів діяльності); 

−  t = транспортні витрати, у доларах США/одиницю площі; 

−  dic = відстань від точки, про яку йдеться, до точки максимальної доступності, у 

милях; 

− (r - c) прибуток, який буде отримано на квадратний фут орендованих площ: вищі 

для великого за розміром відділу магазину та ексклюзивні офісні приміщення 

для штаб-квартири корпорації; нижчі для недорогого житла або виробництва, 

яке потребує землі; 

− D*(r - c) -  прибуток, який потрібно отримати на акр землі: він стає досить 

високим навіть для недорогих житла, якщо щільність досить велика; 

− D*t* dic -  витрати на транспортування людей (і товарів), які повинні дістатися 

до (та з) об’єкта кожен день: чим щільніше використання землі та чим більша 

чисельність людей її використовують на квадратну одиницю площі, тим буде 
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дорожчою  вартість від точки роботи\відправлення до дому та робочого місця 

кожної особи. [46] 

−  

 

 

Рис. 2.5. Крива ренти та градієнт дослідження економічної складової [45, 46] 

 

Він використовується для аналізу цін на оренду землі або нерухомості різного 

призначення (комерційне використання, промислове використання або житлове 

використання) і для відображення точок ринкової рівноваги. Також він показує, яка 

оптимальна (пов'язана з фінансами) відстань від центрального ділового району до 

планового нового будівельного майданчика. У місті така модель діляться на чотири 

основні зони: центральна діловий район, який також є частиною центральної 

внутрішньо-міської кільцевої зони, середнього кільця і зони зовнішнього кільця. 

Інструменти обчислювальної та інформаційної систем використовуються для 

побудови подібних кривих. Якість інформації є одним з ключових визначальних 
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факторів при побудові кривих оренди та градієнта. Інструменти машинного навчання 

(програмне забезпечення) можуть бути використовуються для здійснення майбутніх 

досліджень або виконання робіт з великою кількістю вхідних даних для цілей 

побудови оптимальних моделей оренди.    

Будучи відносно новою сферою наукових досліджень, питання урбанізації та 

управління містом, викликають багато питань та проблем, які необхідно вирішувати. 

Це багатопрофільна сфера наукових досліджень знаходиться на перетині економічної 

науки, наук про землю, соціальних наук, інформатики та математики, екології та 

сталого розвитку. Одним з найбільш важливих і нових напрямів наукової роботи є 

встановлення зв'язку між вищезазначеними науковими напрямами і напрацювання 

результатів у цій роботі у контексті вирішення реальних проблем різного рівня. За 

результатами проведених досліджень та аналізу значної кількості даних автор 

вирішив зосередити своє дослідження на концепції розумного міста.  

Галузь дослідження розумного міста включає землекористування та 

землеустрій, фінансовий ринок та національну економіку, міграцію людей, широке 

споживання природних ресурсів, а також різні екологічні наслідки. Іншими темами 

дослідження можуть бути: динаміка населення, зміна земельного покриву зелених 

зон, транспортне та архітектурне містобудування, міська інфраструктура та охорона 

здоров'я. Автор вважає, що такий підхід до моделювання системи допоможе у 

вирішенні таких багатопрофільних дослідницьких питань і допоможе об'єднати різні 

напрямки при їх вивченні.  

Отже, однією з головних задач представлених науково-дослідної результатів є 

вирішення проблем, з якими стикається будь-який новий дослідник у цій галузі, 

такими як відсутність широкого огляду системи, інформаційної систематизації даних, 

презентації та класифікації можливих інструментів дослідження. Даний результат та 

матеріали дослідження надають вичерпну класифікацію сучасних інтелектуальних 

інструментів дослідження міста та методів наукових досліджень. Також 
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розглядаються питання розробки класифікації основних складових дослідження 

розумного міста. Том, автор представляє перелік наукових методів, інструментів і 

систем, які можуть бути використані у майбутніх дослідженнях.  

При виконанні роботи були визначені головні інструменти для дослідження 

розумного міста, вони складаються з: обчислювальних, геопросторових баз даних,  

інформаційних  систем та інструментів для електронного документообігу. В основі 

вищезазначеної методології та наборів інструментів дослідження лежать дані та набір 

інформації. У представленій науковій роботі ми класифікували дані за їх сферами 

застосування і галузями наукових досліджень, частиною яких вони є. Серед інших 

галузей дослідження є економічна складова, як одна з основних частин сучасних 

урбаністичних науково-дослідних  робіт. Для дослідження економіки міста найбільш 

широко використовується бюджет міста, вартість життя в місті, дані про зайнятість 

населення і ціни на землю. У статті наголошується, що зростання і розвиток міста, 

землекористування і урбанізація, просторове планування і розвиток міста є 

важливими галузями економічних досліджень.   

Для аналізу, обробки та отримання представлених результатів ми використали 

статистичні дані Державної служби статистики України з соціальних питань, 

землекористування та економіки по кільком великим містам, включаючи столицю 

України - місто Київ. Важливими даними, які були використані в контексті цього 

дослідження, є класифікація міських інвестицій, структура міського управління, 

місцеве законодавство, перелік основних міських установ та департаментів, ринок 

праці та зайнятості населення, ринки землі та нерухомості, включаючи їх 

регулювання. Для визначення ключових компонентів такої системи були вивчені 

доступні архітектури розумних міських та інформаційних систем.  

При розробці концепції розумної системи та послуг із землеустрою були 

розглянуті існуючі шаблони інформаційної архітектури ГІС та цифрових 

картографічних рішень. Економіка також є невід'ємною частиною процесу урбанізації 
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та моделювання системи розумного міста. Фокус економічних досліджень у цій галузі 

в основному зосереджений навколо ринку нерухомості, аналізу земельних ділянок, 

фінансового моделювання та прогнозування цін.  

Автор визначив, що стан сучасного наукового підходу до вивчення урбанізації 

не може обмежуватися лише вивченням питань економіки, тому вже не ефективно 

мати систему розумного міста, яка буде орієнтована лише на фінансові аспекти та 

моделювання цін. Крім того, існуючий підхід до розгляду економічних питань, який 

в основному класифікує економіку міста, як підгалузь мікроекономіки. Натомість нові 

підходи та інструменти досліджень дають величезні можливості  для нових змін у 

дослідженнях процесів, що відбуваються в місті (таблиця 2.6).  

Зазначимо, що математика є важливою складовою економічного дослідження, 

моделювання та прогнозування, а серед найбільш поширених методів математичного 

дослідження в економіці  можна виділити наступні [42-44]:  

− теорія Лагранжа; 

− множини та відображення даних;  

− алгебраїчні структури; 

− комбінації та простори даних; 

− функції та їх властивості: 

o лінійні 

o не лінійні; 

− теорема огинаючої; 

− теорема про розділову гіперплощину; 

− теорія Куна-Такера; 

− динамічний аналіз та моделювання: 

o першого порядку 

o вищих порядків 
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− диференційні рівняння; 

− випадкові процеси та прогнозування. 

− та інші. 

Очевидно, що процес урбанізації  впливає на екологічну ситуацію, на місцевий 

і національний економічний розвиток, фінансові ринки, а також національну та 

міжнародні законодавчі бази і нормативні акти, які регулюють сучасне місто. У своїй 

роботі ми представляємо інструменти та методи, які можуть бути використані різними 

дослідниками з різних областей наукових знань, які досліджують землеустрій, 

інформаційні технології міського управління та соціальні аспекти міст. Приклади 

застосування математичних та комп'ютерних методів для економічного моделювання 

та прогнозування урбанізації наведені на рисунках 2.6. та 2.7.  

На рисунку 2.7 представлена розроблена автором теоретична модель 

розрахунку “Економічного індексу просторового розвитку”, де  P – кумулятивний 

індекс цін на землю за час (сума всіх параметрів + кредит - податки); L – втрата 

вартості землі з часом (внаслідок екологічних змін, погодних умов, використання 

тощо) та враховує рівні інфляція та кредитної ставки зі зміною в часі ; I – індекс 

інвестицій з часом за типом (тип, довговічність); Tc - параметри вартості об'єкту; C - 

індекс привабливості об’єкту, котрий включає наступні параметри – економічна 

оцінка об’єкту, відношення поточного попиту до пропозиції на даний тип та  у даному 

районі, індекс конкуренції на ведення даного типу справи на території, індекс 

територій привабливості у даний час, прогнозований індекс прибутку (множник), 

сумарний індекс несприятливих подій (кліматичних, соціальних тощо) та включає 

індекс G - індекс державної чи муніципальної регуляції\впливу - даний індекс С може 

бути оцінений лише приблизно і він представляє економічне зростання\спад з часом 

та визначається диференційним рівням Ci = Fi(Xi, t).  
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Таблиця 2.6 

Перелік інструментів і комп’ютерних засобів для дослідження, моделювання і 

розрахунків урбанізаційних процесів* 
№ Засіб Сфери застосування Дані Результати 

1 Крива ренти Моделювання цін на 
нерухомість 

Ціна 
Тип об'єкту 

Відстань до ЦБР 

Вибір 
оптимального 

типу об'єкта та 
розміщення для 
максимального 
прибутку  

2 Градієнт 

територіального 

розміщення 

Економічна оцінка 

оптимального розміщення 
об'єкту з типом діяльності  

Ціна 

Тип об'єкту 
Відстань до ЦБР 
Часовий градієнт 

Представлення 

зміни вартості 
ренти чи вартості 
типу об'єкта 
залежно від його 

місця 
розташування  

3 Комп'ютерне 

бачення 

Аналіз карт 
Аналіз міських зображень - 
трафіку, забруднення і т.п. 

Супутникові карти 
Ортофотоплани 
Карти територій  
Тип 

об'єкту\зони\терит
орії 
Алгоритмічні 

Автоматизована 
визначення 
об'єктів, 
територіальне 

зонування за 
визначеними 
параметрами  

4 Машинне навчання 

та нейронні мережі 

Прогнозування 
економічних параметрів 

ринку нерухомості 
Обробка, структуризація та 
моделювання складних 
економічних систем  

Економічні дані  
Дані класифікації 

та прогнозування  
Алгоритмічні 
Структури даних 
 

Розрахунок 
комплексних 

економічних 
індексів, 
праматерів та 
прогнозування 

вартості чи змін 
вартості за типом 
об'єкта  

5 Системне 

моделювання 

процесів та станів  

Комплексний аналіз та 
розробка складних  
науково-практичних 

моделей економічних 
процесів  

Економічні дані 
Теоретична модель 
 Алгоритмічні 

Структури даних 
Часовий градієнт 
Тип та дані по 
об'єкту\території 

Транспортне 
планування  
Планування 

розвитку 
територій  
Представлення 
зміни ринку 

нерухомості та 
інше 

6 Візуалізація та 

представлення 

даних  

Структуризація та наочне 
представлення  інформації 
по певним задачам чи 

Вхідні та 
структуровані 
набори даних 

Картографічні  

Візуальний план 
розбудови 
територій(ї) 
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категоріям для підтримки 
прийняття рішень  

Графічні  
Методи 

візуалізації  

Економічні 
графіки 

Системний аналіз 
необхідних даних  

7 Комплексна 

економіко-

математична 

модель та 

комп'ютерне 

представлення  

Економічне моделювання 
багатокомпонентних 
систем для прогнозування 

та комплексної оцінки 
варіантів розвитку ситуації 

Економічні дані 
Математичні 
моделі  

Системні моделі  
Алгоритмічні 
Структури даних 
та інші... 

Еколого-
економічне 
прогнозування  

Прогнозування 
обраного 
економічного 
індексі чи 

параметру 
Моделювання 
міського 
бюджету 

Моделювання 
потенційних 
факторів впливу 
на розвиток 

територій  

* підготовлені на основі персональних даних досліджень, доповіді ООН, Britannica 

[42-44] 

 

Питання прогнозування містобудування у контексті урбанізації пов'язане з 

використанням різних сучасних засобів, у тому числі і використання штучних 

нейронних мереж. Етапи прогнозування включають наступні дії: дослідження, 

розробка проекту та програмного забезпечення; апробація та доопрацювання проекту 

структури.  Надалі, у контексті виконання наукової роботи науковцями проводиться 

огляд та опрацювання відповідних наукових джерел при необхідності проводиться 

зміна параметрів науково-технічної системи та розроблюється система перевірки та 

моніторингу результатів роботи такої системи.    

  Сучасні засоби та методи дослідження, моделювання та прогнозування 

дозволяють вирішити велику кількість задач, пов'язаних з дослідженням та 

моделювання урбанізаційних процесів та стану урбанізації території.  Такі засоби та 

методи дозволяють вирішити наступні завдання:  
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− провести огляд, тестування та аналіз існуючих рішень; 

− визначити рівень урбанізації та розвитку території(й);    

− визначити структуру та характеристику забудови територій(ї); 

− обрати оптимальний варіант розвитку територій (економічного, соціального 

та\або екологічного напрямків);   

− розробити концепцію та технічне завдання на розробку нових технології, які 

дозволять ефективніше вирішувати поточні питання чи розв'язати існуючі 

проблеми більше ефективно;  

− автоматизувати збір, аналіз, обробку та зберігання вхідних даних моделей; 

− провести короткотермінову перевірку гіпотез та опрацювати попередні 

результати моделювання; 

− провести аналіз існуючих рішень, методології та підходів та визначати, які 

питання вони не вирішують або ж дають низьку точність отриманих 

результатів; 

− провести прогнозування та моніторинг отриманих результатів, порівняти їх з 

існуючими та провести емпіричні дослідження на їх основі;  

− створити комплексну багатошарову інформаційну систему для еколого-

економічного модулювання та прогнозування з врахуванням просторових та 

економічних компонентів, даних землекористування територій та соціальні й 

екологічні характеристики профілів урбанізації.  

   Для ефективного моделювання важливо врахувати наступні чинники при розробці 

моделі та виборі оптимального набору інструментів для вирішення поставленої задачі:   

− Обрати оптимальний тип нейронної мережі для вирішення поточного завдання; 

− представити визначення урбанізації та складових чинників її впливу; 

− обрати відповідні економічні, екологічні та загальні профілі урбанізації; 
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− визначити темпи урбанізації (міський розвиток) - визначення, параметри і 

кількісні характеристики для обчислення. 

Наведемо деякі приклади сучасних технологій та дистанційного зондування, які 

на сьогодні можна застосувати для оцінки динаміки урбанізації, а саме:  моніторинг 

земель (дослідження їх стану у минулому, сьогоденні та майбутньому); комп'ютерний 

зір і класифікація територій чи об'єктів; нейронні мережі для визначення типів об'єктів 

чи зон; дослідження стану землекористування, тощо. 

 

 

Рис. 2.6. Приклад застосування методу нейронних мереж для прогнозування 

рівня економічного розвитку територій (міста\урбанізації) 
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Рис. 2.7. Приклад застосування математичного методу  прогнозування 

зростання\спаду індексу економічного розвитку територій (міста\урбанізації) 

 

Одним із сучасних і важливих напрямків дослідження є 3D-моделювання та 

візуалізація (рисунок 2.8).  Географічні та інформаційні дані є важливими для   

візуалізації розташування міста та земельного покриву у віртуальному 3D-

середовищі. Такі моделі можуть бути як статичними, так і динамічними. Тому 

дослідник має можливість встановлювати параметри і тестувати моделі в режимі 
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реального часу з візуалізацією інформації про результати досліджень. Цей набір 

важливих інструментів вимагає більших обчислювальних ресурсів і навичок для 

налаштування та отримання результатів.  

 

Рис. 2.8. Візуалізація геопросторових даних у 3D для моделювання міських процесів 

у Unreal Engine 4 

          

2.3. Концептуальна модель урбанізаційних процесів    

      

Процес урбанізації є багатофакторним і комплексним напрямком наукового 

дослідження. Вона існує на перетині багатьох галузей знань, таких як економіка, 

екологія, соціологія, місто планування та містобудування, право та нормативно-

правові акти [46]. Слід зазначити, що протягом останніх десятиліть багато дослідників 

зосереджували свої зусилля на економіці, досліджуючи та аналізуючи ціни на 

нерухомості, фінансовому моделюванні та економічному прогнозуванні. При 

нинішньому стані речей щодо стрімкого розширення урбанізації вже не ефективно 

обмежувати обсяги  науково-дослідних робіт лише тими даними, що стосуються міст. 
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Натомість такі сучасні виклики дають величезну можливість для нових зрушень у 

дослідженнях процесів розвитку міст, враховуючи суміжні сфери життєдіяльності. 

Представимо концепцію алгоритму дослідження та візуалізації урбанізаційних 

процесів, який включає:  

− економічну складова - від теорії до моделі;   

− міста і держави - реальні дані щодо частки економіки у загальній складовій;   

− територіальний розподіл і урбанізація;  

− визначення урбанізації - економічне, екологічне та загальне;   

− проєкти моделей,  які можна побудувати;   

− технічні засоби для їх використання у процесі моделювання (технічні, 

інформаційні, математичні та методи обробки даних); 

− сфери дослідження, які входять до урбанізації; 

− чинники та фактори, що мають вплив на урбанізаційні процеси та визначення 

тих, які не мають, або ж мають мінімальний рівень впливу; 

− мікро та макроекономічний баланс та їх взаємозв'язок у контексті урбанізації;      

− поетапний план розробки моделі та  складових під-системи (нейронні мережі); 

− математичне представлення даних, вхідної та вихідної моделі (у контексті 

комп'ютерного моделювання та прогнозування); 

− кінцевий результат - як повинна виглядати робота. 

  Урбанізація не може бути класифікована виключно, як категорія дослідження 

мікроекономіки. Очевидно, що процес розвитку міст впливає на ситуацію з екологією, 

на місцевий та національний економічний розвиток, фінансові ринки та як на 

національне, так і міжнародне законодавство та нормативно-правові акти, які 

регулюють всебічну життєдіяльність сучасного міста. У своїй роботі ми 

представляємо інструменти і методи, які можуть бути використані різними 

дослідниками та науковцями, що працюють у різних областях наукових досліджень. 
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Поточний стан урбанізаційного науково-дослідного поля та його зв'язок з існуючими 

основними науковими напрямками представлені на рисунку 2.9.  

Є чотири основні галузі досліджень, які дозволяють нам вивчати та 

проаналізувати процес урбанізації. Це - екологія, економіка, містобудування і 

законодавча база. Кожен з цих чотирьох напрямків має багато галузей і рівнів. На 

рисунку 2.9 представлено виділені нами сфери діяльності, які безпосередньо пов'язані 

з процесом урбанізації.  Деякі галузі, такі як сталий розвиток або міська 

інфраструктура, або міський бюджет, пов'язані з іншими напрямками діяльності і 

ґрунтуються на тому, що на сьогодні  класифікується як мультидисциплінарні 

дослідження. Тільки цей факт може служити основним доказом того, що сфера 

урбаністики є мультидисциплінарною сферою і вимагає досвіду, знань і досліджень у 

суміжних областях. 

 

 

Рис. 2.9. Складові елементи під-галузей моделі урбанізаційних процесів [47, 48] 
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Дослідження міст та процесів урбанізації вимагають, щоб науковець спочатку 

визначив проблему, а потім проаналізував наявні дані, щоб побудувати ефективну 

модель. Зазначимо, що дані, які потрібні для виконання будь-яких нових 

дослідженнях, є багатофакторними і надходять з різних джерел, як правило, не 

спрямованих на такі як: фінансові дані, цифрові зображення та норми 

землекористування. У даний час будь-який дослідник має більше інструментів та 

інформації в своєму розпорядженні, ніж два або три десятиліття тому.  

Інформаційно-обчислювальні системи формують базовий набір інструментів 

для сучасного дослідження процесу розвитку міст або процесу урбанізації. Тим не 

менш, обидва вимагають, щоб дані були в першу чергу достовірні, а параметри  

встановлені для цілей моделювання. Більші обсяги таких даних, які використовуються 

в моделюючих дослідженнях урбанізації, мають числовий або географічний тип, тоді 

як більшість зусиль у дослідженнях вимагають обох. У нашій роботі ми надали 

визначення та класифікацію чотирьох основних галузей урбанізації – економіки, 

екології, містобудування, права та нормативно-правових актів у цій галузі.  Виходячи 

з цієї класифікації та вивчення різних інструментів та методів дослідження, ми 

представили циклічну концепція дослідження процесу урбанізації. Надалі необхідно 

напрацювати та представити комплексну дослідницьку базу, яка спиратиметься на 

представлені методи та інструменти аналізу обчислювальної та інформаційної 

системи. Наведемо приклад роботи системи класифікації територій та просторового 

зонування з використанням систем комп'ютерного бачення та машинного навчання: 

1) збір  картографічних даних по обраним територіям; 

2) вибір інструменту для проведення розпізнавання образів та машинного 

навчання або вдосконалення існуючої чи розробка власної системи; 

3) перевірка різних методів розпізнавання на обраному типі, територіальному 

об'єкті; 

4) створення бази даних визначення класифікатора типу об'єкту по карті; 
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5) проведення машинного навчання за обраною системою класифікації; 

6) процес автоматизованої класифікації та територіального зонування на основі 

обраних алгоритмів (методів) та системи класифікації; 

7) отримання результуючої карти, плану місцевості тощо. 

У контексті представленої праці автор вивчив та проаналізував значну кількість 

наукових праць та інформації про урбанізацію, землеустрій та в галузі інформаційних 

систем. Метод якісної оцінки був використаний для створення системи розумного 

міста в контексті широкого дослідження таких процесів. Цей метод допоміг нам 

окреслити основні економічні та фінансові параметри для системи управління містом. 

Ще одним ключовим результатом досліджень є розуміння важливості використання 

представлених інструментів і методів для створення моделі урбанізації (міста) – це 

сервіси з управління земельними ресурсами з акцентом на карти і наземний нагляд, 

послуги щодо збору, обробки та надання статистичних даних. Автор використовує 

метод наукової абстракції, системне моделювання та теоретичне узагальнення для 

побудови концепції урбанізації та розробки вимог до технічної реалізації такої моделі.  

У таблиці 2.7 автор представляє перелік класифікації найбільш часто 

використовуваних інструментів, які використовуються для проведення досліджень у 

галузі розумного міста. До такого переліку увійшли сім основних інструментів та 

надано їх класифікацію, це - цифрові інструменти та технології, технічні інструменти, 

інформаційні системи, обчислювальні системи, системи управління, аналітичні та 

прогнозні системи. Інформація, представлена в таблиці 2.7, розподіляється на п'ять 

розділів. Є три важливі складові, які ми повинні відзначити особливо, це - компонент 

інструменту, типи даних інструментів і галузі їх застосування. У колонці  «Складові» 

таблиці 2.7 представлені емпіричні  підгалузі, які можуть бути використані для 

конкретного дослідження. У той же час поле даних позначає основний тип даних, який 

використовується цим інструментом, щоб допомогти сформувати думку про те, який 

інструмент використовувати для досягнення конкретної мети у дослідницької роботи. 
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У колонці «Сфери застосування» таблиці 2.7 ми представили перелік дослідницьких 

сфер діяльності, де можуть бути використані ці інструменти. 

 

Таблиця 2.7 

Класифікація даних, інструментів та методів для представлення моделі 

урбанізації 

Інструмент Компоненти Дані Сфери застосування 

 

Цифрові технології 

та інструменти 

 
Сервери та 
обчислювальні 

ресурси  
Цифрове 
картографування 
та ГІС  

Інструменти 3D 
візуалізації 
Телекомунікаційні 
технології 

 
Цифрові 
зображення 

 
Числові дані 
Дані 3D-об'єктів  
Дані про 

землекористуван
ня Географічні 
дані та 
інформація 

 
Управління та 
управління містом 

Архітектурне 
планування  

Різні технічні засоби 

та інструменти 

3D/LiDAR сканери 
 
Наземне 
спостереження  

UAVs 

Камери 
спостереження 

Датчики та системи 
відеоспостереження 

Цифрові 

зображення 

Числові дані 

Дані датчиків 

Міське спостереження 
 

Інформаційні 

системи 

Введення даних 

Інтелектуальний 

аналіз даних 

Зберігання даних 

Презентація даних 

Цифрові 

зображення 
 
Числові дані 

Текст і загальна 

інформація 
Візуальні дані 

Електронне місто   

 

Обчислювальні 

системи 

Обчислювальна 

система 

Комп'ютерний зір і 

розпізнавання 
об'єктів 

Цифрові дані 

 

Моделювання даних і 

систем  
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Системи управління 

прийняття 

рішенням 

Цифрові документи, 

оподаткування та 

електронна комерція 

Міське управління 

та нагляд 
Безпека та 

управління 

критичними 

ресурсами 

Система зв'язку  

Цифрові дані 

 

Дані датчиків 

Текст і загальна 

інформація 

Землекористування та 

просторове планування   

Електронне місто   

Аналітичні системи Аналітика великих 

даних 

Машинне навчання 

Статистика міста 

Числові дані 

Цифрові 

зображення 

 

Нерухомості 

Електронне місто  

Системи 

прогнозування 

Машинне навчання 

Моделювання даних 

Цифрові дані 

Візуальні дані 
Електронне місто  

* підготовлено на основі персональних даних досліджень 

 

2.4. Інформаційне забезпечення моделювання  

 

У дослідженнях процесу урбанізації використовуються три основні типи даних: 

−  числові дані (фінансові, дані дистанційних досліджень, статистичні тощо); 

−  географічні дані та інформація (у т.ч. карти та цифрова візуалізація міст); 

−  текстова інформація (план міста, законодавство та муніципальні регуляторні 

акти тощо).  

Слід зазначити, що одним з нових сфер застосування для проведення 

комп'ютерного моделювання та інформаційного представлення є система “Розумне 

Місто”. Дослідження розумного міста вимагає від дослідника роботи та аналізу 

величезних обсягів різних типів даних та інформації. Слід зазначити, що детальний 

опис складових елементів, міських сервісів, наукова експертиза та представлення 

концепції “Розумне Місто” буде представлено у наступних розділах цієї роботи.  

Інструменти та методи інформаційних технологій широко використовуються у 

всіх основних сучасних галузях наукових досліджень, а урбанізація є однією з них. У 
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таблиці 2.8 міститься перелік основних інструментів для аналізу обчислювальної та 

інформаційної систем,  які можуть бути використовуються вченими, які працюють в 

галузі досліджень урбанізації та місто планування. Таблиця 2.8 містить розширену та 

поглиблену інформацію у розвиток даних, що представлені у таблиці 2.7, і 

фокусується саме на комп'ютерному наборі інструментів.  У таблиці 2.8 представлено 

п'ять розділів, це - інструменти інформатики, категорія інструментів, типи даних, які 

використовуються з цим набором інструментів, результати їх виводу за допомогою 

цього інструменту та сфери процесу урбанізації, в яких цей інструмент є найбільш 

доцільним для використання.  

 

Таблиця 2.8  

Класифікація сучасних обчислювальних систем та інформаційної системи 

аналізу даних*  

№ Інструмент Категорія Тип даних Вихідні дані Галузі урбанізації 

1 3D візуалізація Моделюванн

я 

Представлен
ня 

Географічні 

Зображення 

Цифрова 

модель 

План міста 
(візуалізація)  

Зелене місто 

Просторове планування 
та розміщення 

2 Комп’ютерне 

бачення 

Моделюванн
я 

Представлен
ня 

Зображення 

Цифрові дані 
Картографічні 
дані 

Міське планування і 
моніторинг 

3 Пристрої 

цифрового 

запису 

Моделюванн
я 

Технічні 
системи 

Цифрові дані Показники  
Різні типи 
даних 

Розумне місто 

Міська екологія 

4 ГІС Моделюванн

я 

Представлен
ня 

Географічні 

Зображення 

Картографічні 

дані 
План міста 

Землекористування 

Розвиток територій 

Землекористування та 
планування 
інфраструктури 

5 Інформаційні 

системи 

Підтримка 
рішень 

Моделюванн
я 

Представлен

Фінансові 
Статистичні 

Інформація Розумне місто 

Населення, динаміка та 

здоров'я 
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ня 

Планування 

6 Машинне 

навчання  

Підтримка 

рішень 

Моделюванн
я 

Планування 

Числові  

Наукові  

Інформація Ринок нерухомості 

7 Системи 

прогнозування 

Моделюванн
я 

Планування 

Числові 
Фінансові 

Статистичні 

Інформація Розумне місто 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень та даних Britannica [49-51] 

 

Ефективна дослідницька робота починається з визначення та окреслення 

проблем, збору відповідних даних, їх класифікації або категоризації, а потім аналізу 

наявних даних для побудови ефективної моделі дослідження. У більшості сценаріїв 

науково-дослідного процесу дані, необхідні для проведення науково-дослідної 

роботи, мають багатовимірний характер. Такі дані досліджень необхідно збирати з 

використанням різних джерел інформації, і вони, як правило, на пряму не пов’язані з 

фінансовими даними, цифровими зображеннями та нормами і правилами 

землекористування.  

У даний час будь-який дослідник та науковець має більше інструментів, даних 

та інформації у своєму розпорядженні, ніж ті, які були доступні вченим два або три 

десятиліття тому. Інформаційно-обчислювальні системи є основним і необхідним 

набором інструментів для дослідників сучасних міст та використання земельних 

ділянок. Така інформація та обчислювальні системи вимагають спочатку вибору типів 

даних, а потім внесення їх для введення та встановлення параметрів.  

У таблиці 2.9 представлені найбільш типові дані для дослідження процесів 

урбанізації. На рисунку 2.10 наведено спрощене технічне представлення 

комп'ютерного цифрового сервісу системи еколого-економічного моніторингу та 

прогнозування. Перед початком процесу моделювання необхідно почергово пройти, 

обробити та проаналізувати всі представлені кроки. Більша кількість даних, які 
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використовуються в  моделюванні та дослідженні розумного міста, мають числовий 

або географічний тип (характер), у той час як деякі дослідницькі зусилля для 

отримання результатів вимагають використання обох. Нижче ми наводимо поетапний 

процес розробки запропонованої комп'ютерної системи: 

1) опис процесу роботи та прогнозованих результатів від роботи системи; 

2) збір та аналіз даних; 

3) розробка математичного компонента та методів системного аналізу, які будуть 

використані; 

4) підбір комплексних алгоритмів для аналізу, структуризації та представлення 

даних: 

− машинного навчання, 

− комп'ютерного бачення,  

− тощо; 

5) схематичне представлення комп'ютерного цифрового сервісу для розробки; 

6) вибір технічних інструментів та засобів розробки; 

7) розробка макету програмного забезпечення та створення схеми сховища даних; 

8) створення бази та сховища даних; 

9) перевірка та підбір комплексних алгоритмів для роботи системи; 

10) подальша розробка програмної частини системи; 

11) розробка системи представлення та візуалізації даних;  

12) впровадження і перевірка роботи системи. 
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Рис 2.10 Схематичне спрощене представлення компонентів веб-сервісу  
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Рис 2.10 Схематичне спрощене представлення компонентів веб-сервісу 

(продовження) 

 

Таблиця 2.9 

Класифікація даних дослідження для розробки інформаційної системи 

моделювання*  

Дані Категорія Опис 

Супутниковий знімок Картографічні Карта місцевості - 
оброблена чи не 
оброблена  

Класифіковані зони та 
території 

Картографічні 
Комп'ютерні (цифрові) 

дані 

Результат картографічної 
класифікації з 

використанням 
машинного навчання  

Площа міста Числові дані Площа районів, зон чи 
урбанізованих територій в 
межах міста та прилеглих 
районах 

К-ть населення Числові дані Кількість населення, що 

проживає в урбанізованих 
та не урбанізованих 
територіях, з 
територіальним 

розподілом та профілем 
домогосподарства 
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Густота Населення  Числові дані На 1цю площі 

Профіль забудови Числові дані 
Фінансові дані 

Комп'ютерні (цифрові) 
дані 
Зображення\Схема 

Щільність забудови  
Вартість розробки\зміни 

призначення\оренди 
Прибуток на 1 часу  
Класифікація забудови  

Плани Міст Зображення\Схема Схематичне чи візуальне 
представлення планів 
забудови та майбутньої 

розбудови територій з 
зонування, класифікацією 
за об'єктами та типами 
економічної діяльності  

Викиди СО2 Числова  на 1 площі 

загальний обсяг 
питома вага на одного 
мешканця  

Комплексна вартість 
нерухомості 

Числові дані 
Фінансові дані 

валюта  
на 1цю площі 
загальна площа та 

розміщення нерухомості  

Просторове розміщення  Числові дані 
Просторові дані 
Комп'ютерні (цифрові) 
дані 

місто 
регіон та країна 
приміська зона та її 
просторова числова 

характеристика  
Об'єкти просторового 

розміщення  

Числові дані 

Просторові дані 
Комп'ютерні (цифрові) 
дані 
 

інфраструктурні 

 лісові та рекреаційні, 
виробничі та науково-
технічні 
спеціального призначення 

Екологічний профіль Числові дані 

Просторові дані 
Комп'ютерні (цифрові) 
дані 
Зображення\Схема 

Рівень насичення 

зеленими зонами на 1 
площі\мешканця  
Рівень насичення та 
питома якість основних 

природніх ресурсів  
Система керування 
відходами та 
енергопостачання  

Екологічний та погодний 
моніторинг (звіт та 
прогноз) 

Економічний рівень 
розвитку території 

Числові дані 
Фінансові дані 

ВПП (з територіальним 
розподілом)  
соціальні показники 
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Комп'ютерні (цифрові) 
дані 

 

дані екологічного 
моніторингу 

Видатки, податки та дохід 
бюджету (території) 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень та даних Britannica [49-51] 

          

2.4.1. Формування наборів економічних даних   

 

У таблицях 2.10, 2.11, 2.12 та 2.13 представлено загальні дані  та різні специфічні 

типи даних щодо життєдіяльності та розвитку трьох міст України - Києва, Харкова та 

Львова, а також ряд соціальних, економічних та географічних показників, які 

згруповані за відповідними роками. Хоча слід заначити, що чисельність населення та 

загальна площа кожного з досліджуваних міст значно змінюється, проте основними 

показниками, динаміку яких ми проаналізували за роками це - економіка та показники 

соціального розвитку, особливо увагу у дослідженні звернули на кількість зайнятих 

людей, їх середню заробітну плату залежно від типу галузі працівників та на обсяг 

проданої продукції по кожній із обраних типів галузей, які наявні у цих містах.  

 

Таблиця 2.10  

Економічні складові урбанізації - типи даних та їх складові          

Типи даних Категорія Складові 

Територіальні Просторові Загальна площа, га    

Міських\приміських територій 
Характеристика населення  та 

розміщення 

Соціальні Чисельність населення місто 

та регіон, загальна  
Відсоток (не)урбанізованого 
населення  

Ринок праці та зайнятість 
населення  

Економічні Рівень середньої місячної та 
річної заробітної плати, грн 

Заробітна плата по типам 
компаній, грн 
Економічні дані по містам та 
приміським територіям  

Характеристика компаній та 
об'єктів 

Економічні 
 

Кількість компаній за типом 
економічної діяльності  
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виробництва\зайнятості 
населення  

Обсяг реалізованої продукції 
та економічні характеристик, 

грн компаній за типом 
діяльності  
Дані по містам та приміським 
територіям 

 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень 

 

Аналіз, проведений за результатами дослідження показників діяльності 

вищенаведених міст показав, що найбільша різниця по рокам у кількості підприємств 

харчової та переробки с.-г. продукції спостерігається у місті Києві, що свідчить про 

його найінтенсивніший розвиток серед трьох міст. При цьому кількість аналогічних 

підприємств не дуже змінювалася у містах Харкові та Львові. У випадку з аналізом 

даних щодо міста Львова, можна відзначити, що даному випадку маємо чергування 

періодів економічного занепаду, а також зростання. Надалі ми плануємо уважно 

вивчити конкретні кейси щодо діяльності обраних компаній та підприємств у 

кожному з міст і визначити, які фактори економічного розвитку чи навпаки зниження 

показників, пов'язані з кожним конкретним містом або розміщенням бізнес-об'єктів у 

ньому.    

 

Таблиця 2.11   

Загальні економічні та соціальні дані економічної діяльності  підприємств 

агарної та харчової промисловості  у м. Києві 

  
1995  2000  2005  2010  2015  2020  

Загальна площа, га 
 

83.56  82.64  
143.40**  

Населення, Київ, 
тис.  

 

2643.8  2615.3  2666.4  2785.1  2888  2967.4  

Населення, Київська 
обл., тис.  
 

1911.6  1861.5  1778.9  1721.8  1729.2  1781  
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Загальна чисельність 
населення, тис. 
 

4555.4  4476.8  4445.3  4506.9  4617.2  4748.4  

Міське населення, % 
від загальної 

 

54  
82.6 

(вкл. 
Київ)  

1053.5  
58 

 -  -  - 62  
86 (incl. 

Kyiv)   

Неміське населення, 
% від загальної  

 

46  42   -  -  - 37.93 

Середня річна 
зарплата, грн  
 

1200  4860  15768  41172  80784  204000  

Середня річна 

зарплата в 
агрокомпанії, Київ, 
грн  
 

828  3108  11208  27972  64884  156000  

Середня річна 
зарплата в 
компаніях харчової 
промисловості, Київ, 

грн  
 

1056  4788  14352  38040  80772  204000  

Середня річна 
зарплата в 

агрокомпаній, 
Київська область, 
грн  
 

444  1740  6636  21840  47124  126000  

Середньорічна 
зарплата в 
компаніях харчової 
промисловості, 

Київська область, 
грн  
 

1368  4284  12024  34032  58356  156000  

Кількість 
агрокомпаній, Київ  

 

-  -  -  650  652  1486  

Обсяг реалізованої 
продукції, тис. грн  
 

-  -  -  3266489.9  1139791
3.6  

27162645.4  

Кількість 
продовольчих 
компаній   

-  -  -  3195  3038  6568  
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Обсяг реалізованої 
продукції, тис. грн  
 

-  -  -  875249010
  
  

1921645
632.4  

3568706184.8  

* підготовлені на основі персональних даних досліджень та статистичних даних [53-

78] 

 

Таблиця 2.12   

Загальні економічні та соціальні дані економічної діяльності  підприємств 

агарної та харчової промисловості у м. Харкові 

  2010  2015  2020  

Загальна площа, га 
 

30.6  

Населення, Харків, тис.  

 

1446  1450.3  1443.2  

Населення, Харківська область, тис.  
 

2769.1  2737.2  2640  

Міське населення, % від загальної 
 

79  
28 ( Харків)  

 - 81,04  
27 (Харків)  

Неміське населення, % від загальної  
 

21   - 18.96 

Середня річна зарплата, Харків, грн   24000  46080  111876  

Середня річна зарплата в агрофірмах, 
Харківська область*, грн  

 

18036  36000  102000  

Середньорічна зарплата в продовольчих 
компаніях, Харківська область*, грн  
 

24168  51600  120000  

Кількість агрокомпаній*, Харківська 
обл.   

1830  2029  2219  

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн  
 

8900000  23191300  28924259.1  

Кількість продовольчих компаній*   

 

1456  1480  1552  

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн  
 

15622323,4  577308000  664944307.2
  

* підготовлені на основі персональних даних досліджень та статистичних даних [53-

78] 
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Таблиця 2.13   

Загальні економічні та соціальні дані економічної діяльності  підприємств 

агарної та харчової промисловості у м. Львові 

  2000  2005  2010  2015  2020  

Загальна площа, га 18.2  

Населення, Львів, тис.  
 

750  761.7  760  758.4  756  

Населення, Львівська 
область, тис.  
 

2676.9  2588  2549.6  2537.8  2512.1  

Міське населення, % від 
загальної 
 

59 

 27.4  
(м.Львів)  

 -  -  - 60.97  
29.97 
(м.Львів)  

Неміське населення, % 

від загальної  
 

41  -  -  - 39.03  

Середня річна зарплата, 
Львів, грн   

-  -  25800  49992  120000  

Середня річна зарплата, 
Львівська обл., грн  
 

3000  8720  21864  43752  107232  

Середня річна зарплата в 

агрокомпанії, Львів, грн  
 

2640  6941  14983  -  119569  

Середня річна зарплата в 
продовольчих компаніях, 
Львів, грн   

  
4800  

8998.2  24687  -  155188  

Середньорічна зарплата в 
агрокомпанії, Львівська 
область, грн  
 

1400  4789  16602  43828  114589  

Середньорічна зарплата в 
продовольчих компаніях, 
Львівська область, грн   

4320  8659  24494  51452  124268  

Кількість агрокомпаній, 

Львівська область  
 

-  1600  1332  1405  1555  

Обсяг реалізованої 
продукції, тис. грн  
 

-  608680.
2  

2197812.
5  

9166400  22973439  
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Кількість продовольчих 
підприємств, Львівська 
область  
 

-  -  1286  980  1005  

Обсяг реалізованої 

продукції, тис. грн  
 

-  497538

0.6  

222713.6

  

1119021

7.4  

567969332.4  

* підготовлені на основі персональних даних досліджень та статистичних даних [53-

78] 

 

2.4.2. Формування та аналіз наборів екологічних даних   

 

Для збору, систематизації та аналізу екологічних даних автором було проведено 

короткий огляд існуючих статей  та матеріалів; проаналізовано екологічну ситуацію 

та стан екології у різних містах. Визначено, що стан екологічної ситуації залежить від 

величини міст; чим крупніше місто, тим його вплив  на екологію  значніший.  

Аналогічна ситуація відбувається і при значній концентрації у місті доріг, 

підприємств,  заводів та інших об'єктів життєзабезпечення міста. Особливо 

небезпечний вплив на стан довкілля та екологію чинять шкідливі викиди, тому їх 

показники та параметри вимагають постійного контролю. Треба враховувати і той 

факт, що ситуація у різних районах може значно відрізнятися і за показником СО2, і 

міськими викидами тощо. У подальшому буде проведено оцінку та аналіз варіантів 

розвиток екологічних ситуації з її подальшим прогнозом на майбутнє, виділено 

позитиві тренди екологічних ситуацій у великих містах. На рисунку 2.11 схематично 

зображено систему екологічного моніторингу для дослідження ситуації у містах та 

прилеглих до нього територіях. У таблиці 2.14 представлено набори основних 

екологічних даних, які у подальшому були використані для аналізу та економічної 

оцінки екологічної ситуації у обраних та досліджених містах.  
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Рис. 2.11. Схематичне представлення системи екологічного та погодного 

моніторингу у місті 
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         Таблиця 2.14  

Екологічні складові урбанізації* 

Дані Категорія Характеристика 

(застосування) 

Кліматичні угоди Правове регулювання План сталого розвитку 
територій чи міста  

Екологічний збір 
Зелений податок 

Фінансові дані 
Правове регулювання  

Відновлення природних 
ресурсів  
Покращення екології 

Джерела енергії та їх розподіл, 
технічні характеристики 

Вартість впровадження нових 
технологій 
Податок на відновлювальні 
джерела  

Фінансові дані 
Правове регулювання 

 

Планування (вкл. З 
фінансовим) впровадження 

відновлювальних джерел 
енергії  

Управління відходами 

(транспортування та 
зберігання) 

Відходи Політика та правове 

регулювання відходами 
Сортування сміття 

Переробка та утилізація  
відходів  

Відходи 
 

Нові технології за збору та 
переробки сміття 
 

Викиди СО2 Шкідливі викиди Моніторинг стану повітря 
Впровадження нової політки 

та зборів та подолання 
наслідків 

Наповненість повітря 
шкідливими речовинами та їх 
концентрація  

Шкідливі викиди 
 

Моніторинг стану повітря 
Перевірка територіальних 
об'єктів та різних джерел 
забруднення - прийняття 

відповідних рішень для 
подолання наслідків та 
мінімізацію шкоди     

Очистка та транспортування 
води 

Природні ресурси Забезпечення населення та 
підприємств  

Економічний аналіз та 
планування переробки та 
постачання    

Якість та рівень забруднення 
ґрунту  

Природні ресурси 
 

Моніторинг та регулювання  
Економічні розрахунки на 
відновлення ресурсів  

Площа, щільність розміщення 

та питома вага лісових та 
зелених зон 

Природні ресурси 

 

Якість життя населення  

Моніторинг та регулювання 
 

Стан біосистеми та 
біологічних видів  

Екосистема Моніторинг стану біосистем 
Політика та регулювання  
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Географічне розташування та 
територіальне розміщення 

(зонування)  

Просторові дані - 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень 

 

Для кращого розуміння можливих отриманих результатів і наслідків розвитку 

великих міст ми визначили, які вони несуть витрати на екологію та урбанізацію, і 

розрахували відповідні показники для п'яти міст. Для розрахунків ми використали три 

категорії витрат у містах, які пов'язані з екологічною ситуацією та представлені у 

Паризькій угоді. Це - викиди вуглецю (у тонах на рік), тверді відходи (у тонах на рік) 

і рівень витрат на міські зелені зони, які щорічно надаються з міського бюджету. 

Результати проведених розрахунків представлені у таблиці 2.15. Найбільші 

відмінності щодо даної ситуації у містах, які ми вивчали та дослідили, полягають у 

тому, як вони переробляють відходи і, до яких екологічних наслідків це призводить.  

У Києві та у цілому по Україні витрати на утилізацію відходів на полігонах 

відносно низькі, а більша частина сміття там просто зберігається і не переробляється 

[52]. Дані 2020 року свідчать, що з 999 100 тон відходів утилізували 800 тон; 200300 

тон просто спалили, а решту відходів вивезли на полігони.   

Для порівняння, наприклад, у місті Нью-Йорк більшу частину відходів 

перевозять на дизельних вантажівках, які виробляють багато викидів вуглекислого 

газу. Це необхідно робити, оскільки переробні заводи та полігони, куди вивозиться 

сміття,  знаходяться за межами міських меж. Так, середня відстань, на яку вантажівки, 

що вивозять сміття з Мангеттена, складає 7,8 мільйона миль щороку. Викиди 

полігонів у США дають 36% всіх викидів метану в країні [52]. Слід зазначити, що 

місто Шанхай має щоденну норму переробки сміття в 22 000 тон, що нижче 20% від 

загального обсягу відходів, і є одним з найнижчих показників у регіоні. Є позитивні 

приклади у великих містах світу, коли, наприклад, влада Шанхая і Мехіко, 

використовують волонтерів для нагляду за сортуванням,  збором сміття та його  



125 
 

   
 

вивезенням. Дані показали, що у Шанхаї є 30000 добровольців, а  у Мексиці понад 

10000.  Більша частка відходів є органічною, яка забруднює решту відходів, і виділяє 

ще більше метану під час процесу його розкладання.    

 

Таблиця 2.15  

Поточні дані про стан, прогноз і нормальний діапазон:  відходів, СО2 та 

зелені зони міст* 

Місто Викиди вуглецю Відходи Зелені зони 

Тон за 

рік 

Соціальна 

вартість, 

$ 

Тон за 

рік 

Витрати на 

збір (та 

переробку 

відходів), $ 

км2 Річний бюджет, 

$ 

 

Шанхай 

нормальн

ий 
3,400,00

0 
- 6,555,9

78 
- 218.5 - 

поточний 8,500,00
0 

425,000,000 8,030,0
00 

1197,353,300 1,201 
(19%) 

3,245,207,483 

запланов

ано 
9,010,00

0 
- 1,525,7

00 
- - - 

Мехіко нормальн

ий 
2,940,00

0 
- 2,408,0

36 
- 80.2 - 

поточний 6,000,00
0 

300,000,000 7,300,0
00 

156,585,000 33 
(2.2%) 

224,230,840 

105,522,100  
запланов

ано 
5,040,00

0 
-  -  - 

Нью-

Йорк 

нормальн

ий 
31.4 мл - 2,267,6

62 
- 75.6 - 

поточний 157 мл 7,850,000,0
00 

14,000,
000 

9,604 міл. 
432,000,000 

за експорт 

2546 
(21%) 

891,000,000 
зараз 

3,000,000,000 

запланов
ано 

133.4 мл - 7,000,0
00 

- - - 

 

Париж 

нормальн

ий 
4,375052 - 2,726,0

64 
- 90.8 - 

поточний 16,84395
0 

842,197,500 10,057,
989 

720,956,651 250 
(8.8%) 

900,000,000 

запланов

ано 
1263296

2 
- 5,028,9

94 
- - - 
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Київ 

нормальн

ий 
9,800,00

0 
- 801,18

7 
- 26.7 - 

поточний 5,300,00

0 

265,000,000 999,10

0 

9,431,504 450 

(54%) 

216,664,414 

запланов

ано 
20736 - - - - - 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень, доповіді ООН, Світового 

банку, сервісів Оpen Data bot і Statista [52-56]  

 

Міста, інформації за якими представлена у таблиці 3, ранжовані за чисельністю 

міського населення у них. У наших розрахунках ми взяли за основу наступні 

статистичні та наукові дані: соціальна ціна викидів вуглецю становить 50 $ за тону, 

оптимальний розмір зеленої зони становить 9 кв.м на одного мешканця міста і 270 кг 

відходів на рік на душу населення, як середні дані з усього світу.  Для аналізу обсягів 

витрат на збір та переробку відходів ми використовували дані з офіційних джерел 

статистики. У Франції вартість збору і переробки відходів для фізичних осіб становить 

близько 60 євро за кг. Середня ціна на переробку та збирання сміття в Шанхаї 

становить 149 доларів США. Більшість відходів у Києві вивозиться, не 

переробляється, не сортується і зберігається на звалищі, а така вартість складає 

близько 9,44 долара за кг [57]. У той час як у Нью-Йорку сумарні витрати на переробку 

сміття становлять 686 доларів за тону, а уряд Мехіко платить 21.45 доларів збирачам 

сміття. 

Інформація про накопичені витрати, пов'язані з екологією, представлені у 

вигляді діаграми на рисунку 2.12. Ми використали дані таблиці 2.15 для провлення 

розрахунку співвідношення сукупної вартості витрат,  пов’язаних з екологією, до 

сукупних витрат міста за 2019 рік; лінія на рисунку показує прогноз плану сталого 

розвитку 2035 року (за планами Паризької угоди). 
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Рис. 2.12 Співвідношення сумарних витрат на екологію до загальних витрат міста у 

2019 році  та прогнозні дані за планом сталого розвитку на 2035 рік  

 

Показники сукупного рівеня міських витрат, що ми використали для 

розрахунків, є наступним (дані за 2019 рік):  

− Шанхай –108 млрд.дол. США;  

− Париж – 12 млрд. дол. США; 

− Мехіко – 11,2 млрд. Дол. США; 

− Нью-Йорк – 92,5 млрд дол США; 

− Париж – 12 млрд. дол США (20,5 млрд дол США у 2035 р.); 

−  Київ – 2 млрд. дол США (3,2 млрд дол США у 2035 р.).  

За результатами проведеного дослідження ми підрахували витрати на екологію 

у кожному з міст за 2019 рік і прогнозні показники на 2035 рік. Для трьох міст зміни 

таких показників не є надмірними. Так, місто Шанхай витратило 2,9% свого бюджету 

на екологію з прогнозованим зростанням до 3% у 2035 році. У Києві ситуація інша, 

прогнозується зниження з 10% у 2019 році та до 7% у 2035 році. Тоді як витрати, 

пов'язані з екологією, зростуть у місті Нью-Йорк з 1,8% до 3% у 2035 році. У містах 
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Мехіко і Париж відбудуться найдраматичніші зміни, засновані на нашому 

прогнозуванні. Мехіко збільшить сукупну суму витрат, пов'язаних з екологією, з 2,7% 

до 27,4% в 2035 році, а сума збільшиться і в Парижі з 9% до 25,4% в 2035 році. У 

контексті проведення таких результатів важливо враховувати загальний обсяг витрат 

з міського бюджету також і в абсолютних цифрах. Наприклад, бюджет Нью-Йорка у 

46 разів більший за бюджет міста Києва і в 7,7 рази більший, ніж у Парижі; тому 

відповідно і суми витрат на екологію у грошовому виразі  будуть значно відрізнятися. 

 

 

Рис. 2.13 Прогноз на 2050 рік  щодо утворення сміття з його розподілом за типами та 

різними варіантами переробки відходів у обраних для дослідження країнах [56] 
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На рисунках 2.13 [56] та 2.14 [57] наведені результати дослідження й аналізу та 

представлено - система управління відходами, муніципальна політика щодо 

зменшення викидів СО2 та міська система планування й управлення зеленими зонами 

та їх озелененням у обраних для дослідження містах: 

1. Токіо (Японія). Відходи проходять проміжну обробку - спалювання, а потім 

100% золи сміттєспалювального заводу утилізують на сміттєзвалищах у Токіо, 

загальні відходи утилізуються на полігоні в Токійській затоці; до 2050 р. місто планує 

вийти на нульовий рівень викидів СО2; політика впровадження план зелених 

насаджень Токіо (зеленого захисного поясу); 

2. Делі (Індія). Відходи розміщаються на полігонах службами департаменту 

містобудування та міських оргаів місцевого самоврядування на території 3 

сміттєзвалищ - Бхалсва, Газіпур і Охла; немає глобального плану щодо нульових 

викидів - поточний план зменшення відходів на 4.8 млн тон до 2024; впроваджений 

генеральний план озеленення територій та сталого розвитку міста до 2041 року; 

3. Шанхай (Китай). У 2019 прийнято новий план управління відходами -  від 2-

во рівневої системи сортування (залишкові міські відходи спалюються для отримання 

енергії) до 4-х рівневої (ті, що підлягають вторинній переробці, небезпечні відходи, 

залишкові відходи та кухонні відходи); поетапний 2025, 2035, 2050 роки,  в 2060 році 

місто планує вийти на нульовий рівень викидів СО2; запроваджений муніципальний 

план контролю озеленення міста; 

4. Сан Паоло (Бразилія). Сміття сортується за 2 типами - загальне сміття 

(розміщується на полігонах) та органічне (повторно використовується містом як 

добрива); до 2050 р. місто планує вийти на нульовий рівень викидів СО2 

(впроваджений 43 складовий план); запроваджений муніципальний план контролю 

озеленення міста; 

5. Мехіко (Мексика). Сміття сортується на 3 типи - загальні відходи 

розміщаються на полігонах, частина переробляється та інша частина 
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використовується в якості компосту; до 2030 р. місто планує зменшити викиди на 51% 

а до 2050 р.  вийти на нульовий рівень викидів СО2; запроваджений муніципальний 

план контролю озеленення міста в 2007 році; 

6. Каїр (Єгипет). Відсутня загальна система управління відходами, з 2014 та з 

2017 року впроваджуються нові системи; запроваджений загальнонаціональний План 

Бачення 2030, який передбачає зменшення викидів та запровадження нових програм 

з 2021 року; запропонований план розвитку урбанізованих територій контролю для 

озеленення міста в 2015 році; 

7. Нью-Йорк (США). Існує система  вивезення сміття з міста та місто наймає 

державних та приватних підрядників для утилізації сміття (близько чверті сміття 

спалюється на енергетичних заводах); до 2030 р. місто планує скоротити викиди на 

60% і до 2050 р. знизити рівень викидів СО2 на 85%; в місті та штаті запроваджений 

План збереження відкритого простору (прийнятий в 2016 році); 

8. Стамбул (Туреччина). Місто сортує сміття на 5 категорій - папір/картон, 

упаковка, скло, органічні та побутові, частина відходів спалюються, частина 

компостуються та залишок розміщується на полігонах; немає плану по нульовим 

викидам, приймається\акти окремі кроки для поточного зменшення викидів; прийнято 

регіональний план 2014-2023 року по управлінню природніми ресурсами та зеленими 

зонами; 

9. Маніла (Філіппіни). У 2012 році розроблено план управління відходами, 

проте система управління відходами не працює; поточний план зменшення викидів на 

25% до 2030 року; в 2011 році прийнята стратегія озеленення міста до 2030 року; 

10. Лагос  (Нігерія). Сміття розміщується на 4 полігонах, частина компостується 

та в 2021 році прийнята програма інвестицій та розробки системи управління 

відходами; в 2021 році прийнята 4 річна програма зменшення викидів СО2; відсутня 

муніципальна стратегія управління зеленими зонами та міського озеленення; 
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11. Москва (Росія). Більша частина сміття розміщається на полігонах, мала 

частина спалюється, прийнята стратегія управління відходами до 2030 року 

(переробки та повторного використання сміття); немає плану по нульовим викидам; 

прийнятий генеральний план міста до 2035 року щодо балансування забудови та 

озеленення в місті; 

12. Париж (Франція). Впроваджена муніципальна стратегія нульових відходів - 

зменшення об'єму спалення сміття, натомість треба скорочувати, повторно 

використовувати, переробляти та відновлювати відходи; до 2050 р. місто планує вийти 

на нульовий рівень викидів СО2; прийнятий та запроваджений план сталого розвитку 

міста до 2030 року; в 2021 році прийнято стратегію - до 2060 р. місто планує вийти на 

нульовий рівень викидів СО2; 

13. Київ (Україна). Більша частина сміття розміщається на полігонах, мала 

частина спалюється; до 2060 р. місто планує вийти на нульовий рівень викидів СО2; 

в 2021 році прийнято проект плану розвитку концепції зеленого місту.

Рис. 2.14 Карта поточного стану лісового покриття світу за типами дерев та 

виділеними місцями розташування обраних міст  [57] 



132 
 

   
 

 

Висновки до розділу 2   

1. Розроблено концепцію дослідження процесу урбанізації, як багатовимірного 

дослідження у контексті глобальних, регіональних, національних і  локальних 

рівнів, що базується на вивченні моделей, запропонованих провідними 

американськими вченими-урбаністами.  Обрано для подальшого дослідження 

великі міста-мегаполіси у різних регіонах світу, включаючи Україну, та на 

основі оброблених та проаналізованих даних запропоновано базову модель 

профілів дослідження міст, з врахуванням даних щодо прилеглих до міста 

територій, динаміки змін економічних, соціальних та фінансових станів, для 

моделювання динамічних станів урбанізаційних процесів. 

2. Представлено структуровані методи дослідження галузей та підгалузей 

урбанізації, як окремої науки; розроблено систему для класифікації основних 

інструментів вивчення урбанізаційних процесів з використанням математичних 

та економічних методів дослідження, на основі яких проведено комплексне 

системне комп'ютерне моделювання урбанізації та огляд основних засобів для 

геоінформаційного моделювання у розрізі наукового дослідження.  

3. Побудовано модель опису процесів, пов'язаних з урбанізацією, з використанням 

мультидисциплінарного підходу, який включає такі складові: економіка, 

екологія, місто планування та містобудування, законодавчі та нормативні акти 

на місцевому та національному рівнях; а також наведено систему класифікації 

даних, інструментів, методів та сучасну  інформаційно- обчислювальну систему 

аналізу даних, які використані у дослідженні для представлення моделі еколого-

економічного прогнозування урбанізації.  

4. Проведено збір, аналіз, обробку та структуровано основні економічні, соціальні, 

фінансові та екологічні показники для створення інформаційної моделі даних 

щодо урбанізаційних процесах, що у подальшому використані для системного 
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моделювання і прогнозування змін у землекористуванні. Наведені вище дані 

були зібрані та проаналізовані для 12 міст світу та 3 великих містах з різних 

регіонів України, таких як Київ, Харків і Львів. Проведено аналіз та розраховано 

основні економічні показники діяльності підприємств аграрної та харчової 

галузей, що були використані для проведення економічної оцінки наслідків 

процесів урбанізації  та аналізу випливу різних чинників  на урбанізацію.  

  

5. Запропоновано глобальну концепцію дослідження процесу урбанізації на основі 

побудованої інформаційної моделі та з використанням основних методів 

еколого-економічного дослідження, яка враховає схеми, методичні вказівки та 

дані з екологічного моніторингу в контексті процесів урбанізації, поточні дані 

про стан, прогноз та нормальний діапазон відходів, викидів СО2 та наявність 

зелених зони у обраних для дослідження 13 містах світу. Представлено 

розрахунки співвідношення сумарних витрат на екологію до загальних витрат 

для обраних міст у 2019 році та наведено результати еколого-економічного 

прогнозування  за планом сталого розвитку до 2035 року. 
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РОЗДІЛ 3.  

УРБАНІЗАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ЗМІН У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ 

                   

3.1. Глобальна динаміка змін у землекористуванні   

 

Будь-яке ґрунтовне наукове дослідження спирається на знання та використання 

термінології, методології та різноманітних наукових даних у сфері дослідження. 

Дослідження урбанізації є однією з таких галузей, де на сьогодні не вистачає 

визначень основних термінів, компонентів цього процесу та ключових показників 

даних для їх дослідження та вивчення. Міжнародні організації, офіційні державні 

органи та науково-дослідні установи різних форм власності мають різний погляд на 

процес урбанізації, покладаються та використовують  на різні методи дослідження, 

статики та класифікації даних.  

Ми прагнемо відповісти на наступні питання у своїй роботі: яким є вірне 

визначення міста; чим сучасні міста відрізняються від старих; як можна 

диференціювати міські, приміські та сільські райони. Багато факторів роблять 

відмінність у визначеннях та показниках незрозумілою, серед них: соціальні, 

політичні, економічні фактори та законодавчі нормативно-правові акти. Дуже 

важливо класифікувати основні фактори, які зробили урбанізацію можливою у 

попередній період часу, і що виступає каталізатором розширення урбанізації зараз. 

Щоб класифікувати міста і процес урбанізації, ми повинні розуміти, чому населені 

пункти будувалися на певних конкретних локаціях, які сучасні визначальні фактори 

розширення меж існуючих і будівництва нових населених пунктів.  

Одна з гіпотез про те, чому відбувається процес урбанізації, це - переміщення 

населення у бік великих міських центрів та мегаполісів. В останні десятиліття цей 

міграційний показник зріс, і у майбутньому така зміна буде величезною. У деяких 

країнах це вже відбувається, і до того ж неминуче, а інші країни покажуть величезний 
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стрибок в цьому напрямку в найближчі десять-п'ятнадцять років. Однак, немає єдиної 

моделі, яка б описувала, що таке урбанізація, фактори, що їй сприяють, і чому деякі 

міста будуються і розростаються більше, ніж інші, якими є основні визначальні 

фактори цього процесу.  

Наше початкове припущення полягає в тому, що розвиток транспорту, різних 

видів зв'язку та екологічні системи є ключовими складовими міського розвитку. У цій 

роботі ми пропонуємо рамкову модель визначення урбанізації у контексті наук про 

Землю та економічних наук. Для проведення дослідження розглянемо та виділимо 

наступні об'єкти -  передмістя та приміські зони, включаючи міста супутники і нові 

робочі локація; землекористування за типами ділянок та їх  класифікацією; головні 

об'єкти - міста у контексті  урбанізації, спільні характеристики цих процесів та 

відмінності (рис. 3.1 та 3.2.). Для розуміння кожного із вищезазначених питань 

необхідно вивчити та проаналізувати форми власності на земельні ресурси і 

нерухомість; варіанти використання земельних ресурсів; регіональні особливості; 

ландшафтні чи природні особливості (кліматична зона тощо); дослідити ринок землі 

та нерухомості; ціни і вартість  земельних ділянок; оренда,  продажу та інших типів 

економічно доцільних варіантів, а також їх   залежності від ряду факторів. І, як 

результат, це аналіз економічних даних і параметрів, що досліджуються. 

       

 

Рис. 3.1. Загальна класифікація територій та їх зонування 
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Рис. 3.1. Загальна класифікація територій та їх зонування (продовження) 

 

 

 

Рис. 3.2.  Територіальне зонування міських та приміських територій 
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Підсумовуючи результати проведеного нами аналізу призначення та 

використання територій у місті (рис. 3.2),  ми надали класифікацію територій міста та 

визначили їх зонування, розподіливши їх на такі: Діловий центр; Зона 0 - райони 

ділової та економічної активності міста; Зона 1 - змішані міські райони; Зона 2 - 

спальні міські райони та приміська зона. А також на рис.3.2 представили 

територіальне зонування міських та приміських територій, враховуючи  типи об'єктів 

та загальні оцінки параметрів. 

У таблиці 3.1 представлено деталізована інформація щодо такого розподілу. 

Слід зазначити, що типи територіальних об'єктів, розподілені нами на: загальний 

земельний фонд,  забудовані території, комерційні та соціальні об'єкти, системи 

сервісів та органи управління, природні та спеціальні; для кожного з них  описано 

використання, визначена форма власності, надана характеристика та опис,  а також 

представлені основні економічні та екологічні параметри.  До загальних параметрів 

оцінки ми віднесли наступні - фінансові дані, соціально-економічні, дані екологічного 

моніторингу та їх оцінка, загальна характеристика та опис  об'єктів та нормативно-

правові акти щодо кожного з об'єктів.     

 

                      Таблиця 3.1 

Детальна характеристика і класифікація територіальних об'єктів за основними 

економічними та екологічними параметрами   

Тип об'єктів Використання 
Форма власності 

Характеристика 
Опис 

Класифікація 

об'єктів 

Параметри -  
Економічні 
Екологічні 

Загальний 
земельний 
фонд 

комерційне  
некомерційне 
муніципальне 

державне 
приватне 

умови 
користування  
умови ренти  

 

землі за типом та 
призначенням 
 

рента 
вартість 
стан природніх 

ресурсів  
вартість об'єктів 
розміщення 
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Забудова   комерційне 
муніципальне 

державне 
приватне 

житлові об'єкти 
загальні об'єкти 

забудови 
 
 

низько-
поверхова 

висотна 
садибна 
соціальна 
 

загальна 
кумулятивна  

вартість 
будівництва 
вартість 
оренди\продажу 

рента 
вартість 
земельної 
ділянки 

Комерційні  фізична особа  

юридична особа  
змішана форма 
власності  

умови 

користування  
умови ренти 
умови 
експлуатації 

умови оренди 

житлові об'єкти 

торгово-
розважальні 
торгівельні 
офісні  

промислові 
науково-технічні 
інші (за видами 
економічної 

діяльності) 

економічна 

характеристика 
об'єкту (бізнес 
планування) 
рента 

вартість 
земельної 
ділянки 
експлуатаційні 

витрати 
система 
оподаткування та 
екологічні 

економічне 
регулювання 

Соціальні муніципальне 
державне 
приватне 
змішана форма 

власності 

загального 
муніципального, 
районного, 
обласного\федера

льного, 
національного 
значення 

освітні 
медичні 
правопорядку 
міських служб та 

сервісів 

експлуатаційні 
витрати 
економічна 
характеристика 

об'єкту (бізнес 
планування) 
 

Систем, 
сервісів та 

органів 
управління 

муніципальне 
державне 

змішана форма 
власності - 
фізична, юридична 
та змішана 

об'єкти забудови 
інженерні об'єкти 

та мережі 
спеціальні об'єкти  

транспортні 
мережі 

системи 
життєзабезпечен
ня  
об'єкти 

постачання 
(енерго-, водні  
тощо) 
об'єкти органів 

управління 
екологічного та 
спеціального 
моніторингу 

експлуатаційні 
витрати 

економічна 
характеристика 
об'єкту (бізнес 
планування) 

експлуатаційні 
витрати 
економічна 
характеристика 

об'єкту (бізнес 
планування) 
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Природні муніципальне 
державне 

законодавче 
регулювання  

плани розвитку  

зелені міські 
зони 

водні об'єкти 
природо-
охоронні зони 

експлуатаційні 
витрати 

економічна 
економічні 
вибрати на 
розробку\будівни

цтво 
вартість 
відновлення  

Спеціальні муніципальне 
Державне 

інше 

законодавче 
регулювання 

правовий статус  

оборонні об'єкти 
об'єкти наслідків 

техногенних та 
природніх 
катаклізмів  
міжнародного 

значення  
інші 

експлуатаційні 
витрати 

економічна 
економічні 
вибрати на 
розробку\будівни

цтво 
 

         * підготовлені на основі персональних даних досліджень 

     

3.1.1. Землекористування у глобальному контексті   

 

Міська територія визначається одним або кілька такими даними:  

адміністративні критерії або адміністративні межі (наприклад, територія в межах 

юрисдикції муніципалітету або міської ради), гранична чисельність населення (де 

мінімум для міського поселення, як правило, становить 2000 осіб, хоча цей показник 

в усьому світі варіюється  від 200 до 50 000 осіб), щільність населення, економічна 

функція (наприклад, де значна більшість населення в основному не займається 

сільським господарством, або там, де є надлишки зайнятості) або наявність 

характерних ознак міста (наприклад, заасфальтовані вулиці, електричне освітлення, 

каналізація тощо) [58-59]. У 2010 році 3,5 мільярда людей у світі жили в районах, 

віднесених до категорії міських [58].  

Урбанізація - це властивість або стан, що дозволяють поселенню стати 

урбанізованим або ж це процес становлення урбанізації [58]. Його можна віднести до 

процесу, коли люди переїжджають з країни (сільської місцевості) у густонаселені та 
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великі населені пункти. Найбільш урбанізованими районами є США, європейські 

країни, Індія, Бразилія та країни Східної Азії, такі як Китай, згідно зі звітом ООН за 

2014 рік [58]. Існує поширена помилка, що більшість міського населення проживає у 

центральному районі Мегаполіса, у той час, як у більшості сильно урбанізованих країн 

значна частина населення проживає у невеликих приміських містах-супутниках і 

селищах навколо міста [58].  

Немає стандартного визначення, яке б визначало міську місцевість або міське 

населення, чим воно відрізняється від приміських або сусідніх сільських поселень 

[59]. Більшість, якщо не кожна з країн, мають своє визначення міста та міської 

конгломерації. Як наслідок, статистичні дані часто можуть вводити нас в оману або 

ми можемо неправильно їх інтерпретувати. Виходячи з вищезазначених фактів, важко 

мати реальний погляд на відсоток урбанізованого населення та населених пунктів, не 

відпрацювавши спочатку усю термінологію щодо процесів, пов’язаних з урбанізації, 

та не надавши їм чіткі визначення.   

 Важливим є необхідність дослідити статус урбанізації в Україні та потребу у 

необхідності розробки нормативно-правої бази на законодавчому рівні та 

установлених визначень для всіх понять у зазначеному питанні.  Слід зазначити, що 

оскільки на сьогодні у світі немає загальної всеохоплюючої та загально прийнятої 

термінології, тому це питання вимагає продовження його реалізації. Тому, нами було 

детально досліджено та проаналізовано, який на сьогодні стан у світі з цього питання. 

Результати роботи представлено у таблиці 3.2, де наведено запропонована  нами 

систематизована система територіального зонування та розподілу міських та 

приміських територій, за якою пропонується такі типи територій: центральний 

(історичний) район міста, центральна міська територія, загальна міська територія, 

територія мегаполісу, урбанізована територія, де-урбанізована територія та не-

урбанізована територія. Для кожного типу територій запропоновано їх зонування, 

наведені основні параметри та запропоновано конкретне визначення для кожної з них. 
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Таблиця 3.2 

 Система територіального зонування та розподілу міських та приміських 

територій* 

Тип територій  Зонування Параметри Визначення 

Центральний 

(історичний) район 

міста 

Історичне  
Правове визначення 
(муніципальне) 

Тип, профіль та 
загальна 
характеристика  
забудови  

Правовий статус 
території та\або 
об'єктів  
Регламентовані 

варіанти 
використання 
земель\забудови 
територій 

Архітектурно-
візуальна 
характеристика  

Центр історичної, 
культурної та ділової 
активності 
Збережена історична 

забудова\історичний 
профіль міста      
Відносно невелика за 
площею територія 

міста 

Центральна міська 

територія 

Правове-
муніципальне 
Територіальне - за 

типом чи 
призначенням 

Тип, профіль та 
загальна 
характеристика  

забудови 
Економічна 
характеристика 
території та\або 

об'єктів 

Центр економічної, 
освітньої, ділової та 
управлінської 

активності міста 
Висока концентрація 
ділової забудови, 
обмежена територія 

житлової забудови 

Загальна міська 

територія 

Правове (національне) 
- границі 
Муніципальне - 
районування (міське 

зонування) 

Соціальна та 
економічна 
характеристика 
території та\або 

об'єктів 
Регламентоване 
загальне 
територіальне 

зонування та 
розміщення об'єктів 

Територія міста 
(границь міської 
зони),  яка визначена 
законодавством 

країни 

Територія 

мегаполісу 

За типом територій 
Соціально-економічна 
характеристика 
Типом забудови  

Економічна 
характеристика 
територій 
Загальна 

характеристика  
забудови територій 

Території міста та 
прилеглих територій, 
які мають об'єднану 
економічну та 

соціальну зони та 
відповідають певній 
характеристиці 
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Загальна 
характеристика  

територіального 
розподілу населення  

забудови\розміщення 
населення 

Територія метрополії  Правове 
(національне\федераль
не) - границі 

Соціально-
економічно-правова 
характеристика 

Правовий статус 
території(й) та 
територіальних  

об'єднань 
Загальна економічна 
характеристика 
територій 

 

Об'єднана територія, 
що включає декілька 
або більше міст чи 

метрополій, яка 
визначена 
законодавством та має 
спільну економічну чи 

правову 
характеристику  

Урбанізована 

територія 

Міжнародна 
класифікація 
Правове визначення 
(національне\муніцип

альне)  

Правовий статус 
території 
Загальна 
характеристика  

забудови та 
розміщення населення 
на території 
 

Тип об'єднаної 
території, за певною 
визначеною системою 
забудови\розміщення 

населення та\або 
економічною 
характеристикою чи 
на законодавчому 

рівні  

Де-урбанізована 

територія 

Соціально-
економічно-правова 
характеристика 
Правове визначення 

Загальна соціально-
економічна 
характеристика 
території 

Загальна 
характеристика  
забудови та 
розміщення населення 

на території 

Тип території, за 
певною визначеною 
системою 
забудови\розміщення 

населення та\або 
соціально-економічно 
характеристикою 

Не-урбанізована 

територія  

Типом забудови 

Економічна 
характеристика  

Загальна 

характеристика  
забудови та 
розміщення населення 
на території 

 

Тип об'єднаної 

території, за певною 
визначеною системою 
забудови\розміщення 
населення та\або 

економічною 
характеристикою чи 
на законодавчому 
рівні 

     * підготовлені на основі персональних даних досліджень 
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На основі даних, наведених на рисунках 3.1; 3.2 та у таблицях 3.1; 3.2, нами було 

розроблено алгоритм системи класифікації територій, зонування та розподілу міських 

та приміських територій, яка має наступні кроки: 

− збір та аналіз даних щодо місту та державі - економічні та соціальні дані, 

економічний профіль міста у контексті його економічного розвитку 

області\федеральної землі та країни; 

− аналіз та опрацювання законодавчої бази, нормативно-правої інформації з 

визначення міста, міських територій та територіальному розподілу на: 

муніципальному рівні,  обласному\федеральному та національному рівнях; 

− опрацювання термінології, варіантів визначення та складових елементів 

урбанізованих територій міжнародними організаціями на міжнародному рівні: 

o США; 

o Польщі та країни Прибалтики; 

o Країни ЄС; 

o Велика Британія; 

o країни, що розвиваються; 

o Китай; 

o ООН, ФАО, Юнеско та інші організації; 

− аналіз існуючих систем класифікація термінів/визначень - місто, агломерація, 

урбанізована територія, урбанізація, село, міське зонування, земельні ділянки, 

природні території тощо; 

− визначення основних факторів соціального та економічного впливу міста 

(урбанізованої) території на економічний розвиток області чи федеральної землі 

та законодавче регулювання меж урбанізованих територій на даному рівні;  

− представлення системи визначення, класифікації та характеристики 

територіальних меж: 

o межі міської зони; 
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o межі приміських зон; 

o межі мегаполісу; 

o межі метрополії; 

− розробка моделей представлення порівняльних економічних, соціальних та 

територіальних характеристик урбанізованих територій з врахуванням 

наступних параметрів:  

o тип об'єднаної території (місто, селище, мегаполіс, метрополія тощо); 

o рівень урбанізації та профіль міста; 

o межі територій та територіальне зонування;   

− розробка та представлення системи класифікацій об'єктів соціальної та 

економічної діяльності, що розміщені на територіях: 

o місцевого значення; 

o локального значення; 

o міжнародного чи регіонального значення; 

− представлення моделі економічної характеристики території на місцевому а 

національному рівнях, з проведенням порівняльного аналізу;  

− розробка нової системи класифікації урбанізованих територій. 

          

3.1.2. Диференціація рівнів урбанізації   

 

На сьогодні не існує єдиного визначення урбанізації чи процесу урбанізації на 

рівні держави. Тому, одним із завдань нашого дослідження є на меті - визначити 

основні складові урбанізації, а також забезпечити класифікацію економічних 

показників та аспектів землекористування у цьому напрямку дослідження. Ми 

розглянули, як урбанізація визначається міжнародними організаціями, такими як 

ФАО, ООН та ЮНЕСКО, а також зробили огляд того, яке визначення дають містам у 

ряді сильно урбанізованих країн.   
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Рис. 3.3. Урбанізація на міжнародному рівні 

 

Проблема полягає у тому, як ми класифікуємо міський центр, які 

характеристики він повинен мати і, які області включити до свого складу чи 

виключити. Урбанізація у більш широкому контексті може бути визначена, як 

офіційні межі міста, розміщення та розміри промислового та аграрного бізнесу, 

чисельність та щільність населення. Міжнародні організації надають більш широкі 

поняття  класифікації міст з акцентом на економічні, соціальні та земельні аспекти.   

Розвиток міста базується на просторовому розвитку, транспортній 

інфраструктурі, якості дорожнього покриття, а також природних та продовольчих 

ресурсних центрах, кластерах місцевих громад тощо. Деякі міста можуть бути 

класифіковані не як національні, а як міжнародні міста. До таких можна віднести, 

наприклад, великі мегаполіси на території країн Європейського Союзу, такі як Париж 

або Берлін, Лондон у Великій Британії або Гонконг. Особливу увагу слід приділити 

тому, як ми класифікуємо майбутні міста та нещодавно утворені міські кластери, 
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наприклад, в Африці чи Латинській Америці, оскільки вони мають свої власні правила 

та особливий контекст розвитку.  

 

Рис. 3.4.  Урбанізація на національному рівні 

 

На рисунках 3.3. та 3.4 автор представляє досліджені дані щодо класифікації 

урбанізації на міжнародному (рисунок 3.3.) та  національному рівнях (рисунок 3.4). 

Основні дані, які були зібрані, оброблені та використані у цьому дослідженні, 

наведено у таблиці 3.3. У таблиці 3.3 представлено структуровану інформацію про 

термінологію урбанізації та її компоненти, що впорядковані певною організацією та 

країною, ключові компоненти цього визначення, а також дослідницькі галузі і 

підгалузі, на основі яких базується це визначення. 
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Таблиця 3.3   

Урбанізація: термінологія, визначення та компоненти*  

Визначення** Галузі науки 

Галузі дослідження 

Організації 

Країни 

Опис 

Ключові складові 

Urbanization 

Урбанізація 

Економічні та 
соціологічні дані 

ООН Розміри міст та динаміка 
чисельності населення  
Міське зростання та межі 
міста  

Екологічні наслідки  

Sustainable 

Urbanization 

Стала Урбанізація 

Екологія 
Сталий розвиток 
Навколишнє 
середовище 

ООН Економічні, фінансові та 
соціальні аспекти сталого 
розвитку міст  

Sustainable cities 

Сталі міста 

Екологія 
Сталий розвиток 

Архітектура 

ЮНЕСКО Розумне місто  
Архітектурна спадщина та 

історичні пам'ятки  
План сталого розвитку 

Impact of 

Urbanization  

Вплив урбанізації 

Аграрний сектор 
Політика та 
управління 

Зелене місто  

ФАО Планування та політика 
економічного розвитку 
сільських територій 

Продовольчі та соціальні 
наслідки урбанізації   
Планування та концепція 
зеленого міста  

Cities and 

urbanization 

Міста і урбанізація 

Управління  
Законодавство 

Клімат та 
управління 
природними 
ресурсами 

Світовий 
економічний 

форум 

Соціально-політичні аспекти 
управління містом  

Міське управління та 
економічне планування  
Фінансове, інвестиційне та 
екологічне економічне 

планування та політика 
Urban development 

Міський розвиток 

Економічне 

зростання 
Сталий розвиток 
Просторовий 
розвиток 

Світовий банк Міське населення та динаміка  

Планування сталого розвитку 
міста Міська економіка, 
розвиток міста та 
містобудування  
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Urban Agriculture 

Міське сільське 

господарство 

Сільське 
господарства 

Землекористування 
Політика та 
управління 

Американська 
асоціація 

планування,  
США 

Зелений простір  
Економічний розвиток 

приміських і сільських 
територій 
Місцева політика та 
врядування  

Планування сільського 
господарства в зоні міста та 
його забезпечення 
продовольством 

Urbanization 

Урбанізація  

Соціології  

Економічний 
розвиток 

Britannica,  

США 

Класифікація розрахунків  

Визначення міської 
економіки  
Розмір площі міста 

Urbanization 

Урбанізація 

 

Визначення 
термінів  

Мерріам-
Вебстер, 
США 

Історія урбанізації 
Визначення стану урбанізації  

Urban land area 

Міська територія 

Землекористування 

та забудова  
Географія  

Our World in 

Data, 
Велика 
Британія 

Розмір і динаміка площі 

міських земель  
Щільність населення та 
статистика  
Відображення міського та 

сільського населення 
Urban definition 

Визначення 

урбанізації 

Населення та 

соціальні 
дослідження  
Визначення 
термінів 

Бюро 

дослідження 
населення, 
США 

Регіональна та міжнародна 

класифікація населених 
пунктів  
Статистика та перспективи 
росту населення  

Urbanization  

Урбанізація 

 

Економічний і 

соціальний 
розвиток 

Інститут 

політичних 
досліджень 
Міністерства 
фінансів,  

Японія 

Зростання та динаміка 

чисельності населення  
Централізація міст та 
децентралізація   
Статистика ВВП і зайнятості, 

планування  
Urban living 

Міське житло 

Населення та 

соціальні 
дослідження  
Управління  

Deutschland.d

e, Німеччина 

Статистика міського та 

сільського населення  
Умови життя та економічна 
рівність  

The Urban Informal 

Economy 

Міька 

неформальна 

економіка 

Соціологія 
Економічний 

розвиток 
Містобудування 

Urbanet, 
Німеччина 

Містобудування  
Виділення земельних ділянок  

Економічний план для малого 
бізнесу  
Поводження з відходами 
Майбутнє планування та 

політика   



149 
 

   
 

Велике місто Економічні та 
соціологічні дані 

Політичні 
дослідження  

Національний 
інститут 

стратегічних 
досліджень, 
Україна 

Політичні, економічні та 
соціальні аспекти розвитку 

міста, визначення та 
твердженння.  
Розвиток інфраструктури та 
довгострокове планування 

міста  

Генеральної схема 

планування 

території України 

Просторовий 
розвиток  
Містобудування 
Економіка 

нерухомості   

Місто 2030,  
Україна 

Динаміка та планування 
житлового фонду  
Іпотечна політика та правила  
Фінансова статистика 

нерухомості   
Агломераційний 

процес 

Визначення 

термінів 
Політика та 
управління 

Урядовий 

сайт з 
децентралізац
ії, 
Україна 

Визначення столичної 

агломерації та правові 
нормативи  
Держана політика 
централізації та 

децентралізації в контексті 
міста  
Адміністративний поділ 
населених пунктів 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень додаткових джерел 

[1, 3, 4, 46, 58, 59] 

** терміни і визначення представлені мовою оригіналу 

 

Для того, щоб краще окреслити основні економічні, екологічні та інші 

компоненти, фактори впливу та комплексно описати урбанізацію, запропоновано 

представити концепцію еколого-економічного коефіцієнта урбанізації. Так як земле-

користувальна складова є ключовою для представлення та визначення коефіцієнту 

урбанізації, а земля та об'єкти нерухомості є насамперед основними елементами цієї 

складової, то треба спочатку  детально вивчити їх, описати, зрозуміти та дослідити всі 

складові. Друговою важливою складовою коефіцієнту урбанізації є економіка та 

економічні дані, фактори впливу. Серед основних економічних факторів варто 

виділити наступні - ціни на нерухомість, яка є основними із основних критеріїв 

визначення.  
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Так, у даному контексті варто відзначити важливість поділу та окремого аналізу 

формування економічної вартості й економічної оцінки нерухомості за варіантам її 

використання, типами призначення та у контексті системи територіального 

зонування. Наступним економічним фактором, який варто врахувати у роботі, є - 

коефіцієнт ціно-формування нерухомості у прив'язці до певної зони міста, приміських 

зон та провести їх порівняльний аналіз. Для правильного математичного та числового 

представлення коефіцієнта ціно-формування нерухомості доцільно виокремити лише 

ті фактори, які напряму впливають на формування цін на нерухомість.  

У подальшому для розробки системи математичного моделювання та 

прогнозування значення у майбутньому варто дослідити, на скільки коефіцієнт ціно-

формування у місті впливає та залежить від економічних даних щодо розвитку 

приміських зон; які основні екологічні чинник впливу на нього та інших факторів, що 

здійснюють опосередковану дію. Окрім основних наведених вище факторів 

формування економічної складової коефіцієнту  урбанізації існує низка другорядних 

факторів та чинників, серед яких є: показники ВВП країни, система оподаткування (у 

першу чергу об'єктів нерухомості та облікова ставка), національна валюта та її курс 

(зміна курсу) по відношенню до долару США, ринок зайнятості та основні соціально-

економічні показники зайнятості населення, індекс промислового зростання та 

будівництва, обсяг інвестиції за типами економічної діяльності тощо.  

Серед екологічних факторів, що впливають на коефіцієнт урбанізації, у першу 

чергу треба розглядати ті, які містять числові дані та, на основі яких можна провести 

екологічну оцінку рівня їх впливу на урбанізацію. Слід зазначити важливість чіткого 

визначення та класифікації територій у місті та на його околицях у системі 

територіального зонування та розподілу землях їх призначенням. Така система 

дозволить описати та систематизувати головні економічні, соціальні та екологічні дані  

за типом міської  території, зонування та мікро-зони міста.  
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Спочатку на державному потім на місцевому рівнях необхідно надати 

визначення та класифікувати терміни на законодавчому рівні  терміни, пов'язані з 

урбанізацією, розмежуванням територій, визначення границь та меж міст, розглянути 

юридичний, правовий та майновий аспекти для розуміння фактичного стану речей.   

Для розуміння та представлення поетапної системи визначення урбанізації 

проаналізовано та згруповано ряд основних термінів, що стосуються цього питання, а 

саме: урбанізація; забудова; місто та його межі; приміська зона; село; об'єднання 

(агломерації тощо); міські зони; земельні ресурси і види\типи класифікації;  види 

правової\юридичної діяльності у містах (міських зонах).   

Одним із поставлених завдань у роботі було - надати відповіді  на ряд важливих 

питань: чи ринок землі та нерухомості має пряме відношення до економічних питань, 

пов'язаних з урбанізацією; проаналізувати дослідження, викладені у іноземних 

наукових статях та роботах, та врахувати їх;  чи є реальна прикладна класифікація 

окрім визначень, діаграм, графіків; чи впливає урбанізація на динаміку зміни вартості 

землі у часі тощо. 

У даній науковій роботі ми встановили рамки, які визначають урбанізацію як: 

стан і процес. Ця структура має чотири етапи розгляду та розділена на два розділи, що 

представлено на рисунку 3.4.   

Ми визначили урбанізацію як: стан і процес, яка існує на перетині багатьох наук 

і галузей дослідження, міжнародному контексті його визначення та правовому статусі. 

Урбанізація у більш широкому контексті стосується таких галузей як, 

землекористування, економіка, соціальні аспекти, що впливають на планування 

сталого розвитку і мають значний екологічний вплив та наслідки. Цей процес слід 

розглядати не лише на місцевому, а й на національному та міжнародному рівнях.  

Ми сподіваємося, що класифікація, визначення та рамки, які були досліджені та 

представлені в цій роботі, будуть корисні для вчених у галузі економіки та 

землеустрою в усьому світі, допоможуть політикам та керівникам некомерційних 
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організацій.  Автор планує продовжити роботу над дослідженням рамок урбанізації у 

ширшому контексті та у питаннях, що стосується  містобудування, картографування, 

землекористування та управління містом. 

 

 

Рис. 3.4. Поетапна система визначення урбанізації 
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3.2. Соціально-економічні передумови змін у землекористуванні   

 

Урбанізація - це довгостроковий безперервний процес просторового розвитку 

територій. Розуміння такого процесу потребує чіткого визначення меж урбанізованої 

території, не лише з правової точки зору, також і базуючись на фактичних 

економічних даних, і на просторовому зонуванні міських та приміських територій. На 

сьогодні більша частина населення нашої планети  живе у містах, а як же чітко 

визначати  реальну фактичну кількість людей, яка живе на урбанізованих територіях. 

А чи безпечно жити в містах і, яке їх майбутнє чекає. Є так багато проблем та питань, 

на які ми почали звертати увагу лише останнім часом. Одним з таких питань є 

урбанізація. Ми можемо назвати урбанізацію одним із головних викликів для 

сучасного суспільства.  

 На жаль, з поточною тенденцією швидкого розвитку міст ми не можемо бути 

настільки впевнені в світлому майбутньому. Насправді сучасні приклади швидкої 

урбанізації часто приводить до нерівномірного економічного розвитку суспільства та 

розшарування міського населення за рівнями соціально-економічного розвитку. Це 

тривожно, оскільки  слід враховувати і такі фактори, як відсоток (%) хворих людей - 

(медичні факти); знесення та занепад зелених зон (зменшується площа лісів); зміни 

клімату і викиди CO2; забруднення води та природних ресурсів у містах.  

Базуючись на результатах досліджень та аналізі числових даних можна 

стверджувати,  що все більше людей переїжджають у міста, і цим пришвидшують 

темпи зростання рівня урбанізації. Розселення населення здійсняєтесь, як правило у 

декількох окремих районах з низькими цінами на нерухомість, у той час як основна 

ділова активність відбувається в інших міських зонах та ЦБР. Це призводить до 

збільшення трафіку, нерівномірності рівня соціального забезпечення населення та 

різкої диференціації рівнів доходів населення. Замість того, щоб зменшити 

навантаження на інші райони, та негативний вплив від територіального зонування  в 
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містах стає помітний в менш міських урбанізованих районах та приміських 

територіях. Статистика зростання кількості населення у поєднанні з прогнозами 

наступних центрів урбанізації показує нам тьмяні факти - все більше і більше районів 

та регіонів страждають від наслідків швидкої урбанізації.   

Якщо ми визначимо процес урбанізації як одну із проблем сучасності, це 

поставить питання про необхідність вирішення ряду проблем, пов'язаних з процесом 

урбанізації. Зазвичай є у суспільстві та житті проблеми, які не помітні зовні доки вони 

не призведуть до серйозних наслідків, а при урбанізації маємо схожі закономірності. 

Таку ситуацію можна прослідкувати і з урбанізацією, і ми бачимо, що зміни, до яких 

вона призводить, та масштаби таких змін у більшості випадків є драматичними. 

 На початку свого створення та розвитку перші міста були дійсно невеликими 

за розміром та кількістю мешканців та ізольованими, для того щоб мати великий 

вплив на навколишнє середовище. У деяких випадках вони забезпечували людей 

прихистком та житлом, захистом від небезпек, доступом до їжі, води та особистої 

гігієни тощо. Однак, ці маленькі міста були корінням та засновниками сучасних 

небезпек і проблем.  З часом міста все більше приваблювали багато людей, вони 

стимулювали розвиток навколишніх територій. Для того, щоб рости і розвиватися, 

містам потрібно було все більше ресурсів, матеріалів,  палива тощо. Використовуючи 

різного роду ресурси для свого розвитку, міста призводили до деградації екосистеми, 

загибелі флори і фауни, змушуючи їх адаптуватися або ж зникати. Виходячи з цього, 

не можна заперечувати і той факт, що урбанізація нагадує одну із значних проблем 

сучасності. З одного боку урбанізація стимулює економічний розвиток міста та рівень 

соціально-економічного забезпечення, з іншого боку вона впливає на погіршення 

екологічної ситуації та суспільне розшарування за рівнем економічного та 

соціального забезпечення. Обидва цих аспекти урбанізації мають високі кореляційні 

значення, особливо в економічному плані на рівні домогосподарств, родин тощо. 

Можна впевнено стверджувати, що урбанізація може призвести до негативного 
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впливу на стан навколишнього середовища та загальне здоров'я міського населення, 

якщо не вжити заходів. Щоб завадити або звести до мінімум негативні фактор впливу  

урбанізації треба розробити інформаційну систему  підтримки прийняття рішень на 

муніципальному, неурядовому та національному рівнях.  

Так як процес урбанізації  на сьогодні є неминучим, питання полягає у тому, чи 

всі міські центри схильні до таких наслідків, наскільки постійними є негативний вплив 

і, чи може він бути скасованим або, принаймні, зведений до мінімуму. Ці та низка 

інших питань ставить сьогодення, але швидких і однозначних відповідей на них 

немає. Шляхами вирішення можуть бути кроки щодо вивчення, аналізу та 

дослідженню питань розвитку міст, прилеглих територій та планування їх 

майбутнього.   

Є на сьогодні у світі міста та міські центри, які вже сьогодні можна навчати 

містами майбутнього, які знайшли баланс у своєму розвитку і зуміли звести до 

мінімуму негативний вплив урбанізації. Найкращим прикладом таких міст є Мальмо, 

Відень та інші невеликі  багаті міста у країнах ЄС та Азії. Кілька інших міст, таких як, 

Кіото, Сан Паоло та Париж, роблять важливі кроки на шляху свого переходу до 

зеленої економіки. Наведені приклади показують, що для того, щоб перейти від 

визначення та аналізу проблем до її вирішення, спочатку зазначені питання повинні 

бути визнані усіма зацікавленими сторонами процесу - муніципалітетами, урядами, 

корпораціями, громадянами міста та безпосередньо мешканцями.   

Майбутні дослідження повинні бути спрямовані на Схід, Латинську Америку та 

Африку, оскільки ці регіони будуть там, де урбанізація буде розвиватися найбільше в 

наступному десятилітті. Найкращим лікуванням (як відомо) є профілактичні заходи 

та інтенсивне попереднє лікування, що у випадку з урбанізацією. Не всі факти і 

приклади були негативними, деякі міста знайшли спосіб звести до мінімуму 

негативних наслідків і побудувати кращі стійкі системи. Важливими кроками для 

подолання питань, пов'язаних з урбанізацією, є система управління відходами, їх 
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утилізація, зменшення викидів СО2 та закриття підприємств, що здійснюють шкідливі 

виклики, або ж зміна технологій для мінімізації шкоди навколишньому середовищу. 

У цьому короткому огляді розвитку та стану урбанізації ми прагнули виділити 

негативні фактори урбанізації, швидке їх розширення і те, як його можна 

класифікувати. Факти підтвердили, що проблеми існують, що вони мають великий 

вплив зараз, а ще більший можуть мати у найближчому майбутньому. Для того, щоб 

запобігти цьому, ми повинні визнати, що проблема існує, об'єднати наші зусилля і 

запропонувати нові рішення.  

У подальшому ми вивчимо та проаналізуємо таке поняття, як вісь урбанізації та, 

які чинники цьому сприяють; як міста перетворилися на великі міські центри; зробимо  

прогнози на майбутнє та побудуємо модель урбанізації. 

Щоб визначити та надати чітке визначення урбанізації, ми зосередилися на 

підготовці концептуальної моделі у контексті досліджень наук про Землю та 

економічних наук. На рисунку 3.6 представлена така модель концепції, яка позначає і 

об’єднує три галузі урбанізації – землеустрій, просторовий розвиток та міську 

економіку. Результатом побудови представленої моделі є узагальнене визначення 

урбанізації як: стан і процес.    

Рис. 3.6. Концептуальна модель класифікації урбанізації у контексті  наук про Землю 

та економічних наук 
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Таблиця 3.4   

Урбанізація, ключові дані та області застосування*  

Категорія Складові Дані (тип) Область застосування 

Економічний 
розвиток  

Міський бюджет і 
планування 
Інвестиції та 
оподаткування 

Промисловість і 
сільське господарство 
Нерухомість та ринок 
землі 

Ставки оподаткування  
Податок на майно 
ВВП 
Рівень інфляції  

Інвестиції за 
секторами  
Відсоткова ставка  
Вартість нерухомості  

Ринок нерухомості  
Ринок і ціноутворення 

Містобудування та 
планування заміського 
розвитку  
Економічна політика та 

муніципальні/державні 
нормативні акти  
Економічна політика щодо 
промисловості та 

сільського господарства 

Населенні і 
соціологія 

Охорона здоров'я 
Зайнятість 
Демографії  
Проживання та житло  

Міська, сільська та 
приміська статистика 
Динаміка/зміна росту 
Дані про 

домогосподарства 
Розподіл місцевості  
Майнова та фінансова 
статистика  

Політика підвищення 
рівності та умов життя   
Фінансові правила  
 

Географія Ландшафтна 

топологія 
Природні ресурси  

Земельне покриття 

Топографія 
Райони та зонування  

Статистика земельних 

ділянок населених 
пунктів, планування та 
планування просторового 
розвитку  

Політика щодо 
використання природних 
ресурсів  

Землекористув
ання і сталий 
розвиток 

Місто 
Приміські території 
Інфраструктура та 

електромережі 
Промисловість і 
сільське господарство 
 

Розташування  
Розмір області  
Площа 

Тип 
землекористування  
Загальна 
площа/довжина 

Картографування 
Зонування та 
володіння 

Довгостроковий план 
будівництва населеного 
пункту  

Розумне управління 
містом  
Політика зонування 
населених пунктів та 

планування 
землекористування  

Екологія Зелене покриття 
Водні ресурси 

Відходи та полігони  

Витрати на зелену 
енергетику   

План зелених міст 
Фінансові правила 

енергетики та екології  
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Технології та 
потужність 

Викиди та небезпеки 
Здорова екосистема   
Ефективне управління 
природними 

ресурсами 
Управління водними 
ресурсами  

Економія та адаптація 
витрат   

Витрати на 
реставрацію  
Витрати на зміну 
землекористування  

Екологічний збір  

Програма та політика 
сталого розвитку 

населених пунктів  

Політика та 
управління 

Термінологія  
Користування землею 

та майнові права  
Муніципальне та 
місцеве 
самоврядування  

Політика планування 
Визначення стану  

Використання правил і 
норм 
Оподаткування, 
процентна ставка та 

регулювання ринку 

Політика централізації та 
децентралізації міст 

Політика щодо  
планування та розвитку 
міст, сільських та 
приміських територій  

* підготовлені на основі персональних даних досліджень 

 

Перелік основних категорій, типів даних та складових компонентів урбанізації 

представлено у таблиці 3.4. Результати, отримані у результаті проведеного 

дослідження, класифікуються за шести основними загальними категоріями, які 

проаналізовані на основі даних, представлених в попередніх розділах роботи. 

Важливим розділом даних у таблиці 3.4 є показники щодо області їх застосування. Тут 

представлені підгалузі поняття досліджень урбанізації і показано практичне 

застосування таких даних.  Більшість даних що наведені у таблиці 3.4, це є економічні 

та фінансові витрати на життєдіяльність та розвиток міст або законодавчі нормативні 

акти. Ці дані можна використовувати для подальших досліджень за тематикою, 

пов'язаною з міськими процесами та суміжними галузями. Слід зазначити, що деякі 

науковці та дані офіційних друкованих джерел виключають вплив, або і зовсім не 

приділяють достатньої уваги таким складовим, як екологія та сталий розвиток при 

дослідженні урбанізації. Ми розглянули це питання і їх результати додали до даних 

таблиці, як складові екології, а також дані, пов'язані зі сталим розвитком. На основі 

отриманих результатів роботи, що представлені на рисунку 3.6 та таблиці 3.4, ми 
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запропоновували проєкт плану соціально-економічного розвитку та політики для 

системи управління містом та прийняття рішень:  

1) економіка як рушій урбанізації:   

− визначити основний шлях економічного росту і розвитку території,  

− розробити інвестиційний план в промисловість та забезпечення міста 

продуктами харчування (підтримка місцевого АПК),      

− запровадити регульований ринок нерухомості та землі, зміну призначення 

землі та розширити каталоги типів її використання,   

− макроекономічне планування на міському рівні,  

− розробити та впровадити плани базового соціального забезпечення 

міського населення та прогнозування його росту; 

2) наслідки стрімкої урбанізації  та вплив на розвиток: 

− створити плани  мінімізації негативних наслідків на ринку нерухомості, 

соціального забезпечення та впливу на екологічну ситуацію,       

− територіальне зонування та планування  будівництва нових територій та 

об'єктів, 

− розробити важелі регулювання загальної економічної ситуації при 

стрімкому будівництві та збільшенні міського населення; 

3) розробка концепції відкритого ринку земля і нерухомість з важелями контролю 

та моніторингу дотримання встановлених норм та принципів права: 

− механізми формування ціни на об'єкти,   

− фактори вплив ринку на об'єкт та навпаки, 

− параметри економічного розвитку міста, що впливає на формування 

вартості та пропозицій на ринку,   
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− фактори та механізм впливу прилеглих транспортних мереж та 

інфраструктурних об'єктів чи зон спеціального (обмеженого доступу) 

призначення на ринок; 

4) проведення комплексного дослідження економіки інших міст та розвиток 

економіки і урбанізація у країн, що розвиваюся, з вернувши увагу на наступні 

параметри:    

− банківська сфера та розподіл фінансів на будівництво,   

− інвестиції в нерухомість та ринок землі,  

− соціальна та економічна політика та профіль населення,  

− інші; 

5) розробка міжміського та регіонального меморандуму чи угоди:  

− економічний план регіонального розвитку, 

− генеральний план розробки, інвестицій та будівництва приміських зон в 

контексті розвитку економіки метрополії, 

− запровадження торговельно-економічного меморандуму товарообігу та 

відкритого ринку між містами і всередині великих метрополій міст;  

6) створення інформаційної системи обліку даних по місту, що включатиме 

наступні дані:  

− економічна активність населення -  прибутки, профіль зайнятості і витрат,  

− економічна статистика та дані просторого розвитку, будівництва та 

землекористування в розрізі розвитку міста за часовими проміжками,  

− дані систем екологічного моніторингу, статистка по управлінню 

відходами, 

− дані систем міського життєзабезпечення та інженерних систем,  

− дані системи управління транспортом, трафіком та моніторингу 

надзвичайних ситуацій, 
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− інші; 

7) розробка плану сталого розвитку міста для  проведення комплексного 

дослідження, з залученням громадськості та різних інституція, для визначення 

факторів впливу екологія на економічний розвиток міста і агломерації, та 

зворотній вплив урбанізації на стан екології територій: 

8) представлення системи управління містом, що повинна містити наступні 

параметри: 

−  оцінка динаміки зміни та стану фінансового сектору в місті та за видами 

економічної діяльності, ключовими секторами економіки міста,  

− визначення факторів взаємозв'язку між процентними ставками, доходами, 

зростанням ВВП і цінами на житло в межах міста та на території 

агломерації, 

− моніторинг стану соціального забезпечення та основних міських сервіс 

для мешканців та інших осіб, 

− рівень забезпечення міста природніми ресурсами та їх стан, 

− план диверсифікації джерела енерго- та теплозабезпечення міста, система 

оподаткування на нові зелені технології та інше; 

9) макроекономічне планування агломерації, що включає основні фактори та 

показники національної економіки та глобальної економіки, визначення ролі 

стану та розвитку міської економіки на у національному та глобальному 

масштабах 

− стабільність національної валюти, 

− індекс промислового розвитку та інвестицій за видами економічної 

діяльності,  

− відкритий ринок торгівлі,  

− політика в секторах енергетики та боротьби з кліматичними змінами,  
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− вплив регіональних катаклізмів на стабільності місцевої економіки та 

інші.        

Основні економічні, соціальні та екологічні показники, які були проаналізовані 

та досліджені для диференціації  профілів урбанізації, наведені у таблиці 3.5. Для 

побудови таких профілів  урбанізації були вивчені та проаналізовані дані за 

наступними показниками:  

− національна валюта;  

− темп зростання ВВП, %; 

− річний темп зростання ВВП,%; 

− рівень безробіття, % ; 

− рівень інфляції, %;  

− процентна ставка, %;  

− торговий баланс, млн. грн.; 

− поточний стан міського бюджету, млн. грн.; 

− національний борг, млн. грн.;  

− позиція в рейтингу легкості ведення бізнесу, позиція;  

− очікування підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності за 

видами економічної діяльності, індекс;  

− індикатор економічних настроїв, індекс;  

− обсяг інвестицій за видами економічної діяльності, млн. грн.;  

− прибуток компаній за видами економічної діяльності, млн. грн.; 

− міський бюджет та видатки; 

− участь у міжнародних, національні та міські програми сталого розвитку та 

боротьби з кліматичним змінами;  

− міські програми управління відходами; 

− ринок праці та загального соціального забезпечення населення; 
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− соціальна та економічна домогосподарств; 

− дані кліматичного та погодного моніторингу; 

− та інші.  

         

 Таблиця 3.5   

Соціально-економічний профіль урбанізації - ключові індикатори  

за типами профілів* 

Профіль Соціально-економічна 

складова 

Екологічна складова 

Базовий 

(початковий) 

Розвиток ринку праці 

Інвестиції в нерухомість, 
промисловість та розвиток 
інфраструктури, енергетику  

Відсутній загальний міський 

план управління відходами, 
розподілу зелених насаджень 
та зменшення забруднення 
навколишнього середовища 

Типовий Збільшення надходження в 
міський бюджет 

Соціально-економічне 
розшарування населення 
Інвестиції в нерухомість та 
промисловість  

 

Сміття вивозиться на 
полігони, управління 

викидами здійснюється на 
рівні поточного планування, 
природні ресурси та зелені 
зони експлуатуються залежно 

від плану розвитку та\або 
міського бюджету    

Низько-

урбанізований 

Стале (прогнозоване) зростання 
міського бюджету  
Рівномірний стан соціально-

економічного забезпечення 
населення 
Інвестиції в програму сталого 
розвитку 

Зелене оподаткування 

Впроваджена міська система 
управління відходами, 
зменшення шкідливих 

викидів та зеленої енергетики  

Високо-

урбанізований 

Якісний розвиток ринку праці та 

нерівномірне  збільшення доходів 
населення  
Інвестиції в нерухомість, сервіси 
та сферу обслуговування 

Зростання міського бюджету та 
вплив а рівень економічного 
розвитку країни (ВВП) 
Розвиток інвестиції в нові 

технологій  

Розробляється план 

муніципальної програми 
управління відходами та 
зменшення викидів 
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Впровадження системи 
управління містом  

Екологічний  

(зелене місто) 

Програма сталого економічного 

розвитку міста  
Інвестиції в зелені технології  
Впровадження системи 
екологічного моніторингу та 

автоматизованої системи 
управління ресурсами міста  

Проводиться зважена 

політика розподілу зелених 
зон до забудови, більша 
частина сміття 
переробляється та 

проводиться постійний 
екологічний моніторинг 

Перехідний Зниження темпів економічного 
розвитку міста 
Низький рівень соціального 
забезпечення населення  

Вплив на економічний розвиток 
регіону 
Зменшення загального обсягу 
інвестицій в економіку міста  

Відсутня політика 
моніторингу та прийняття 
рішень щодо екологічної 
ситуації та управління 

відходами 

Де-урбанізований Нестабільний та непрогнозований 

економічний та соціальний 
розвиток міста, зміна пріоритетів 
міського бюджету та обсягав 
інвестицій 

Розробляється нова політика 

відповідно до рівня 
економічно розвитку та 
забезпечення територій   

* підготовлені на основі персональних даних досліджень 

 

3.3. Розвиток міст і його вплив на землекористування   

 

Місто є основною територіальною одиницею та одним із ключових місць 

розвитку економіки держави за сучасних умов. На міста припадає значна частка 

економіки у розвинутих країнах світу. Так, за даними ООН, у країнах з вищим рівнем 

урбанізації (60% і вище) спостерігається вищий рівень ВВП.  В Україні відбуваються 

постійні зміни та розширення міських зон, проводиться інтенсивна забудова і 

змінюється призначення та використання земельних ресурсів. Наприклад, у місті 

Києві на 25 відсотків збільшилася житлова і на 43.4 цивільна забудова, у той час як 

сільськогосподарські території зменшилися на 76, а промислові на 6.2 відсотка 

відповідно. Так як насамперед збільшується рівень забудови, у той час як відсоток 

промислових і аграрних територій зменшується, доцільно дослідити, наскільки ці 
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фактори впливають на розвиток і стан економіки держави у цілому та, до яких 

наслідків у майбутньому призведуть ці процеси.  

Важливою сучасною проблемою, пов’язаною із розвитком міст та урбанізацією, 

є екологія міста. Масова забудова міста, розвиток транспортної інфраструктури, 

територія міста, яка у місті Києві виросла на 37.3 відсотків, можуть мати негативний 

вплив на стан здоров’я населення. Варто дослідити, як вищезазначені фактори 

впливають на економічний розвиток столиці і зробити прогноз на перспективу.    

Варто відзначити, що основною особливістю дослідження стану речей в 

Україні, і зокрема місті Києві, є розвиток ринку землі, проблеми із забудовою і не 

ефективне землекористування, а також відсутність довгострокового планування з 

чіткими планами забудови і дотриманням у повній мірі нормативних документів та 

законодавчих актів.  Це необхідно для того, щоб краще зрозуміти та проаналізувати 

ці дані і мати цілісну картину, а також проводити подальші дослідження. Доцільно 

розробити загальну теоретичну концепцію місто планування в сучасних умовах, 

базуючись на закордонному досвіді та на існуючих дослідженнях та напрацюваннях в 

Україні.   

Ми бачимо, що питанням використання земельних ресурсів, місто планування, 

економічного прогнозування та цінам на нерухомість, присвячена велика кількість 

публікацій. Особливо детально досліджено питання формування цін на нерухомість 

та їх постійних змін. Достатня увага різними авторами приділена дослідженню та 

аналізу питання екології. Екологія - це дуже важливий фактор, який має вплив  на стан 

і розвиток економіки, його необхідно приймати до уваги при проведенні досліджень і 

побудові моделей.  

Розвиток міських територій, урбанізація, індустріалізація та екологія тісно 

пов’язані у сучасному світі. Проте ми бачимо, що багато авторів фокусують свою 

увагу лише на одній із проблем, або ж вказують на негативні наслідки урбанізації на 

екологію. Тому, необхідно провести більш детальне дослідження та встановити 
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взаємозв’язки між урбанізацією та екологією в умовах сучасної економічного 

розвитку, беручи до уваги соціальні та політичні виклики. У своїй роботі ми 

зосередилися на базових критеріях і загальних факторах взаємозв’язку екології та 

економіки під впливом урбанізації.   

На рисунку 3.7 представлено чотири основні напрямки концептуальних 

досліджень “Розумного міста” – містобудування, сфери обслуговування міста, 

законодавство та технічна інфраструктура міста. До кожного  з чотирьох напрямків 

ми надали перелік основних компонентів та галузей дослідження. Концептуальна 

модель розумного міста базується здебільшого на прикладі міста Києві, його 

структурі, управлінні, міській адміністрації та наявних загальнодоступних даних про 

інфраструктуру та показники діяльності  міста. 

 

 

Рис. 3.7. Складові частини систем управління містом 
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Слід зазначити, що особливістю України, як молодої держави, є дуже 

інтенсивна забудова і розвиток окремих адміністративно-територіальних одиниць, 

зокрема її  столиці міста Києва. На практиці існує велика різниця між тим, що 

заплановано урядом чи місцевою владою, і фактичним становище з 

землекористуванням. Багато авторів зазначають у своїх працях про існуючі проблеми 

із застарілими нормативними документами, а також приходять до висновку про 

доцільність розвитку нових мікроекономічних моделей, базуючись на урбанізації. 

Проте, у своїх дослідженнях вони не враховують або ж не беруть до уваги  та  не 

використовують комплексно усю повноту інформації та взаємозв’язок різних 

чинників, пов'язаних з розвитком міста. У нашій роботі ми намагаємося комплексно 

проаналізувати основні фактори, які мають вплив на економіку та урбанізацію, такі 

як: планування та дизайн міст, екологічна ситуація у місті та навколо нього,  

стратегічне планування, економічне та фінансове планування, а також використання 

земельних ресурсів і базових факторів формування цін на нерухомість в Україні, 

насамперед на основі даних і досліджень щодо розвитку міста Києва.   

Важливо відзначити, що в Україні існує значна  невідповідність фактичних 

даних щодо забудови, економічним та екологічним показникам до генеральних 

планів, законодавчих актів і регламентів, а також державних стандартів і норм. 

Автори відзначають, що існуюча система законодавства їх у повній мірі не розкриває 

та не забезпечує.   

Вищезазначена інформація була розглянута, проаналізована та прийнята до 

уваги, опрацьовано значну кількість публікації, інформації та документації, дані 

державного реєстру, статистки і нормативно-правових актів. Ми не будемо наводити 

їх оцінку чи пропонувати своє твердження. Насамперед, ми хочемо обґрунтувати і 

побудувати загальну економічну модель урбанізації для України. Спочатку 

зосередимося на дослідженні міста Києва, порівнянні його з іншими містами України 

та світу.  А розроблена модель повинна приймати до уваги існуючі напрацювання, 
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інформацію та представить їх у сучасному розвитку урбанізації і економіки міста в 

цілому. Провівши детальний аналіз літературних джерел інформації, автори дійшли 

до висновку, що у своїх дослідженнях варто врахувати досвід європейських, 

американських і китайських дослідників, використати проведений ними аналіз та 

розроблені моделі. Проте, основну увагу необхідно зосередити на більш глобальних 

системах мікроекономіки і взаємозв’язках  процесів  урбанізації на 

макроекономічному рівні, як важливому факторі, який ще не у повній мірі 

досліджений. Слід зазначити, що в Україні основними  науковцями, хто досліджував 

ці питання є  Третяк А.М.,  Дорош О.С., Ібатуллін Ш.І. та інші.  

  Важливим етаном подальшого наукового дослідження є створення передумов 

для подальшого дослідження урбанізації та виділенні її як фактору розвитку 

економіки. Потрібно обґрунтувати необхідність нового погляду на місто планування 

та урбанізацію. Важливим для побудови гнучкої і практичної моделі планування та 

розвитку сучасної економіки є всебічний аналіз чинників, які врахують питання 

індустріалізації, розвитку промисловості, ефективного та доцільного використання 

земельних ресурсів та їх впливу на екологію, як основного важеля і лакмусу для 

перевірки розроблених моделей. Адже усі перелічені вище фактори взаємопов’язані 

та мають комплексний виплив. У контексті розвитку ринку землі в Україні,  

проведенні земельної реформи, а також створенні баз даних та  реєстрів земельних 

ресурсів різного призначення, є доцільним проаналізувати та  зрозуміти  фактичний 

стан речей у державі щодо зазначеного питання. Для того, щоб краще окреслити, як 

відбувається процес урбанізації та, як він впливає на розвиток територій, ми 

представимо концепцію “Хвиль урбанізації”, яка базується на визначенні урбанізації, 

як стану та процесу розвитку міських та приміських територій. Для цього необхідно 

виконати наступні дії:  

1) обґрунтувати фактори впливу на стану та процес урбанізації: 

− визначити, у які роки урбанізація відбувалася особливо активно; 
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− провести кореляцію між роками та періодами, коли відбувалося фінансове 

зростанням чи спад; 

− провести кореляцію між роками та періодами, коли відбувайся природні 

катаклізми, політичні події та екологічні кризи тощо (локального, 

регіонального, національному та світового значення);  

2) визначити, як фінансові кризи пов'язані з зміною цін на землю, нерухомість, та 

визначити наступні фактори:  

− ключові чинники, що формують ціни на землю та нерухомість;  

− як кризи вливають на стан національної валюти та ринок в цілому; 

− основні причин фінансових криз, які пов'язані з ринками нерухомості та 

землі; 

3) обґрунтувати економічні та соціальні фактори перенесення центрів 

економічного розвитку у певні міста держави та економічного занепаду інших 

міст. Прикладом можуть слугувати такі міста, як Сан-Франциско, Нью Йорк, 

Берлін, Лондон, Маніла, Шанхай, Мехіко, Лагос та інші; 

4) вивчити вплив урбанізації на екологія, адже такий вплив дійсно існує, проте він 

проявляється не відразу, тому багато міст не проводить зважену екологічну 

політику та моніторинг, до моменту настання кризи: 

− спочатку відбуваються актині інвестиції в будівництво та промисловість; 

− далі формується ринок нерухомості;   

− експоненційно збільшується міське населення та рівень економічного 

розвитку міста;  

− активно використовуються земельні та природні ресурси; 

− настає природній катаклізм або різко погіршується екологічна ситуацій в 

місті;    

− відбувається занепад ринку нерухомості та зменшення попиту;      
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5) розробити комплексний підхід до  прогнозування варіантів розвитку урбанізації 

та його впливу на  землекористування з врахуванням екологічної складової:      

− визначити екологічно чисті міста (зелене місто);  

− вирішити питання конфлікту функцій територій - забудови, зелених зон 

та промислових об'єктів; 

− розробити концепцію розвитку екологічна мережі в місті та приміських 

територіях; 

6) запропонувати варіанти нової розбудови міст, мегаполісів за рахунок побудови 

транспортних магістралей:  

− новобудови будуть виникати навколо розвинутих дорожних артерій;  

−  стимулювати розвиток урбанізації у певному напрямку завдяки новій 

транспортні мережі;  

− запровадити політику зваженого регулювання росту цін на нерухомість та  

інфраструктури; 

7) розробити концепцію “Хвиль Урбанізації” на базі вищенаведених кроків. 

У таблиці 3.6 міститься дванадцять показників, необхідних для вивчення даних 

з управління та розвитку міста. Вони згруповані за основними напрямками наукових 

досліджень, такими як містобудування, міські послуги, законодавство та технічна 

інфраструктура. У роботі позначені основні напрямки можливих науково-дослідних 

робіт. Слід зазначити, що деякі галузі знаходяться на перехрестях наук і можуть бути 

об'єднані для формування основних напрямків дослідження, наприклад, бізнесу, 

фінансів, електронного урядування, землеустрою тощо. Методи дослідження - це 

наукові методи, які можуть бути використані для вивчення кожної конкретної галузі, 

яка функціонує у місті. 
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Таблиця 3.6 

Складові частини системи дослідження та управління містом 

Складова частина Системи Складові елементи Методи дослідження 

Транспортно-

дорожні системи 

 

Містобудування 
Міські сервіси 

Законодавство 

Технічна 
інфраструктура 

Міжнародне, 

національне та місцеве 
дорожнє покриття 

Аеропорти 

Залізнична система 

Система 

водопостачання 

Аналіз і гіпотеза 
Юридичні 

дослідження Кількісні 
Моделювання систем 

Критична 

інфраструктура 

Містобудування 

Міські сервіси 

Законодавство 

Технічна 
інфраструктура 

 

Управління відходами 

Управління водними 

ресурсами 

Газо- і бензинова 
транзитна система, 

управління 

 

Юридичні 

дослідження Кількісні 
Моделювання систем 
 

Земельний покрив 

та просторовий 

розвиток 

 

Містобудування 
Технічна 

інфраструктура 
 

 

Архітектурне 

містобудування 

Будівництво 
Ринок нерухомості 

Землекористування 

Юридичні 
дослідження Кількісні 

Моделювання систем 
 

Динаміка 

населення, 

діяльність та 

охорона здоров'я 

 

Містобудування 
Міські сервіси 

Законодавство 

 

 

Громадська охорона 

здоров'я 

Політика та 

регулювання  
Система громадського 
транспорту  
Зайнятість та 

соціальне покриття 

Юридичні 
дослідження  
Якісні 
Моделювання систем 

 

Бізнес та податкова 

політика 

Міські сервіси 

Законодавство 

Право і регулювання 

Система оподаткування 
– 

місцева/федеральна/нац

іональна  
Ринок нерухомості та 
землі  

Юридичні 
дослідження  
Якісні 

Кількісні 
Моделювання систем 

Зелене місто та 

сталий розвиток 

 

Містобудування 
Законодавство 

Енерго-менеджмент  
Планування природних 

ресурсів та 

землекористування 

Сталий розвиток 

Аналіз і гіпотеза 
Юридичні 

дослідження 
Якісні 
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Фінанси та міський 

бюджет 

 

Містобудування 
Міські сервіси 

Законодавство 

Фінансове 
планування 

 

Юридичні 
дослідження Кількісні 

Моделювання систем 
 

Електронний уряд Містобудування 
Міські сервіси 

Законодавство 

Технічна 
інфраструктура 

Електронні міські 
державні служби 

Послуги з контролю за 

електронним містом 

Юридичні 
дослідження  
Якісні 

Моделювання систем 
 

Безпека та 

спостереження 

 

Міські сервіси 

Законодавство 

Технічна 
інфраструктура 

Міська система 
відеоспостереження 
Система безпеки та 
реагування міста 

Юридичні 
дослідження  
Якісні 

Енергосистема та 

енерго-менеджмент 

 

Міські сервіси 

Технічна 
інфраструктура 

Управління та 

розподіл 
електроенергії  
Безпека та 
спостереження за 

енергетичними 
системами 

Якісні 

Кількісні 
Моделювання систем 
 

Системи 

управління даними 

та прогнозування 

 

Містобудування 
Міські сервіси 

Аналітична та 
прогнозна 
інформаційна 
система 

Кількісні 
Моделювання систем 
 

Туризм, зелені зони 

та управління 

природними 

ресурсами 

 

Містобудування 
Міські сервіси 
Законодавство 

Планування зелених 
насаджень міста 

Планування туризму 

Управління 

природними ресурсами 

Аналіз і гіпотеза 
Юридичні 
дослідження 

 

          

3.3.1. Розвиток агломерацій  

 

У рамках проведеного дослідження процесів розвитку та управління містом 

важливо відзначити, що структура управління містом, яка може варіюватися залежно 

від країни, змінюється перелік основних закладів та установ міського рівня, а також 

наявна класифікація основних послуг, які міста надають своїм мешканцям. За 
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результатами проведеного нами аналізу, така класифікація представлена на рисунку 

3.8. Місто складається з головної міської адміністрації, мера і його офісу, обраної 

міської ради (може змінюватися залежно від країни), національних або федеральних 

установ та організацій, які можуть впливати або безпосередньо контролювати міську 

раду, прийнятих та затверджених міських нормативних актів і наявних у місті 

громадських некомерційних організацій.  

У деяких випадках міжнародні організації та міжнародні акти і документи 

можуть безпосередньо описувати та визначати, як функціонує місто. Поліція, охорона 

здоров'я, соціальні служби та установи реагування на надзвичайні ситуації є одними з 

основних постачальників різних видів послуг на рівні міста. Архітектура та 

землеустрій – це багатофункціональні послуги, які є у кожному місті; вони 

знаходяться на головних позиціях при розробці концепції системи “Розумного міста”. 

Для кожного міста необхідні мешканці, які житимуть у ньому, а також працюватимуть 

тут, використовуватимуть і розбудовуватимуть міську інфраструктуру, яка включає в 

себе мережу доріг та улиць, управління збором та переробкою відходів, системи 

водопостачання та енергоспоживання тощо. Для будь-якого сучасного міста система 

електронного документообігу є дуже важливим та сучасним сервісом. Він 

використовується для управління землею та майном, в управлінні міськими 

фінансами, законодавстві та плануванні різних видів послуг для населення міста.   
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Рис. 3.8. Система управління містом та основні міські сервіси 

 

Для подальших досліджень і моделювання ми підібрали для порівняння п'ять 

великих міст світу: Шанхай, Мехіко, Нью-Йорк, Париж і Київ. На рисунку 3.9  

показано розподіл земель міста, що поділено на чотири категорії, як описано вище.   

Провівши дослідження та аналіз зазначених міст, ми побачила, що міста дуже 

відрізняються між собою. Так, Шанхай має найбільшу центральну частину міста - 

1498 кв. км, основною причиною цього є його адміністративні підрозділи і те, як місто 

було офіційно створене. Місто розділене на: 16 районів, 3 повіти, з 205 містами, 9 

селищами, 99 метрополіями, 3278 сусідніми комітетами та 2935 сільськими селищами. 

Центр Шанхая складається з двох великих міст. Мехіко, Київ і Центр Парижа 

представлені історичною центральною частиною. У той час, як Нижній Мангеттен 

утворює центр Нью-Йорка. Район метро Нью-Йорка з'єднує центральну частину Нью-

Йорка з іншими столичними містами (Ньюарк, Джерсі-Сіті, Патерсон, Елізабет і 

Едісон), більшість проміжних територій є відносно малонаселеними районами.   
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Рис. 3.9. Міське землекористування за типом використання, у кв. км.  

 

У даний час великі  міські агломерації служать одним з головних каталізаторів 

розвитку економічних тенденцій. Урбанізації, як  новий та сучасний процес, відіграє 

ключову роль у трансформації місцевої, регіональної та світової економік. Процес 

урбанізації слід вважати важливим фактором розвитку економіки як міста, так і 

держави у цілому, яка диктує шляхи розвитку мікро- та макроекономіки регіонів, 

можливо і не напряму, а у контексті довгострокового  землекористування та 

просторового розвитку цей процес може зіграти значну роль. Ми не можемо 

виключати з розгляду та аналізу такі питання, як розвиток передмість, 

індустріалізація, пост індустріалізація, екологічні питання, подальше існування та 

розвиток прилеглих до міст сільських регіонів, що завжди межують з міськими 

центрами та міськими агломераціями.  

Поряд з новими можливостями, які виникають у економіці великих міст, 

з'являється значна кількість проблем, які необхідно вирішувати. Крім економічних 

питань, незворотних змін в екології, а саме: підвищення рівня моря, лісових пожеж 

тощо, глобальних пандемій і розвитку нових технологій, тому усі ці фактори та 

виробничий процес у містах повинен бути включений в дослідження урбанізації. Це 
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вимагає нового  підходу  до того, як ми бачимо місто, будуємо економічні моделі, 

робимо прогнози розвитку на майбутнє. У даній роботі ми побудували початковий 

етап такої надійної економічної моделі, використовуючи при цьому різноманітні дані 

та статистичні дані щодо життєдіяльності та розвитку міста Києва. Це місто може 

слугувати великим випробувальним полігоном для запропонованої моделі, оскільки 

це відносно новий міський центр, який є частиною економіки країни, що інтенсивно 

розвивається.   

Згідно із даними дослідження Глобального агентства з досліджень нерухомості 

основними факторами, які будуть визначати ріст міста у найближчі 15 років, це - 

вузьке фокусування у галузях високих технологій, швидке переміщення значного  

числа кваліфікованих кадрів у такі регіони, збільшення регіонального вантажо- 

обороту та перевезень через великі морські порти і національні транспортні вузли. 

Центр економічного розвитку світу вірогідно переміститься в окремі регіони Азії. Тим 

часом Лондон, Париж, Токіо, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сінгапур, Чикаго, Шанхай, 

Гуанчжоу, Шеньчжень та інші міста є центрами економічного розвитку світу.  

Прикро зазначати, що Україна та її найбільший міський центр і столиця місто 

Київ відстають в економічному розвитку та розміром середньомісячної заробітної 

плати у 560 $ від інших великих міст світу, а основним видом економічного розвитку 

і трудової діяльності міста є будівництво та торгівля. Необхідно змінити підходи до 

існуючої закритої моделі землекористування і стимулювати виробництво не 

сировини, а готової продукції з високою доданою вартістю, щоб ефективно 

конкурувати на світовому ринку. Необхідно швидкими темпами розвивати та 

максимально підтримувати розміщення у Києві нових сучасних технологій і, таким 

чином, забезпечити високу зайнятість населення України, наслідуючи приклади 

сусідніх міст - Варшави, Братислави та  Берліна.  

У подальшому необхідно провести комплексне мультидисциплінарне 

дослідження, що дозволить представити місто, як чітко окреслено функціональну 
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територіальну одиницю - агломерацію. Таке визначення та його всебічний аналіз 

дасть змогу визначити основні проблеми та виклики міста, як окремої економічної 

функціональної одиниці, виділити фактори пливу міста на регіональний розвиток та 

економічний розвиток держави та прилеглих країн. Доцільно розглянути місто, з 

точки зору автономії прийняття рівень, формування соціальної, економічної та 

екологічної політики. Місто, як автономна одиниця урбанізації, повинна мати свій 

план розвитку територій,  який враховує майбутні виклики та прогнозує негативні 

сценарії розвитку ситуацій, у першу чергу екологічних проблем та катаклізмів, з 

метою зміни поточного сценарію та покращення ситуації. Це дасть змогу мінімізувати 

потенційні втрати у майбутньому, а також дасть можливість запобігти деяким не 

бажаним подіям. Концепція системи “Розумного міста”, є прикладом використання та 

практичного впровадження  запропонованої концепції - місто, як автономна одиниця 

урбанізації. Система “Розумне місто” дозволить проводити моніторинг, аналіз та 

еколого-економічне прогнозування змін в умовах урбанізації.   

          

3.3.2. Формування та розвиток приміських зон   

 

Міста великого та середнього розмірів разом з їх передмістями та навколишніми 

селами утворюють урбаністичні кластери або конгломерати. Такі кластери, без 

сумніву, є  ключовим фактором, що впливають на регіональний та місцевий 

економічний розвиток регіонів та їх зростання [15]. Урбанізація  є постійним 

процесом, який знаходиться на передньому краї регіональних перетворень  і може 

впливати на темпи економічного зростання країни, а також відігравати важливу роль 

у міжнародному масштабі, впливаючи певним чином і на сусідні країни. Урбанізація  

є важливим фактором розвитку економіки як міста, так і сусідніх з ним приміських  

територій.  
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У міру розвитку центрального кластера міста він може залучати ресурси з 

сусідніх регіонів і мати негативний довгостроковий і середньостроковий вплив на їх 

розвиток, сповільнюючи або навіть регресуючи їх зростання. При цьому приміські 

райони, які безпосередньо пов'язані з містом, у майбутньому можуть стати частиною 

міста і впливати на його економічний розвиток. Такі впливи спостерігаються на рівні, 

як окремих домогосподарств, так і бізнесу. З точки зору міського та обласного 

управління такі міські урбаністичні центри є викликом для приміських районів. 

Загалом, утворення таких центрів вимагає, щоб плани економічного розвитку міст 

були змінені, а нові рішення приймалися із довгостроковим баченням та плануванням.  

Це вимагає нового підходу до того, як ми бачимо розподіл міста у контексті 

запропонованого нами поділу на: Центральний бізнес-район (ЦБР), центральна міська 

зона (Зона 1) та сусідні приміські зони (Зона 2 і Зона 3).  

Цією роботою автор закладає основу для побудови надійної економічної моделі 

відносин у межах міст між ЦБР  і приміськими зонами в майбутньому. Київ було 

обрано об'єктом для такої наукової роботи.  Київ  та  його приміські території є 

прикладом нового містобудування. Міська агломерація є однією з найбільших у 

регіоні, і є найбільш швидкозростаючою в Україні з точки зору економічного розвитку 

[60]. Автор визнає, що аналіз даних обмежений за обсягом і не враховано розвиток 

деяких міст у передмісті столиці, а також те, як це зростання відбулося в останнє 

десятиліття. Крім того, одним з ключових факторів при вивченні росту міста є 

відкритий ринок землі та цін, однак наразі Україна перебуває на стадії переходу до 

такого ринку, тому цей випадок буде розглянуто і у майбутніх дослідженнях [61].   

Київський  міський ЦБР та три основні приміські зони: Зона 1, Зона 2 та Зона 3 

представлені на рисунку 3.10. Зони визначалися на основі активності діяльності 

бізнес-структур, житлових районів, офіційного адміністративного поділу районів та 

розвитку транспортної інфраструктури. ЦБР охоплює значну частину Печерського 

району, а також частини Голосіївського, Подільського та Шевченківського районів 
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міста Києва. Місто Київ з виключенням ЦБР представлено як Зону 1. Зона 2 включає 

у себе найбільші міста-супутники столиці, такі як: Бровари, Ірпінь, Буча і Вишневе. 

Хоча Зона 3 складається з міст, всі з яких знаходяться в межах 50 км від ЦБР.   

 

 

Рис. 3.10. Київська, міська та приміська зони 

 

Таблиця 3.7 містить зведені результати основних соціально-економічних даних 

щодо кожної з таких чотирьох зон [62-63]. Ключовими соціально-економічними 

параметрами, які ми вивчаємо, є середня відстань від Зони до ЦБР, середнє значення 

кількості населення зони, а також кількість зайнятих працівників у зоні та 

середньомісячна заробітна плата на одного працівника. Ще одним важливим 
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фактором для дослідження стали: ціни на землю, на комерційну та житлову 

нерухомість, а також ціни на оренду офісів (за 1 кв. Метр). Для визначення витрат 

мешканців столиці на проживання і транспортування ми розрахували 

середньомісячний дохід домогосподарства, витрати на продовольчі товари та ціну за 

1 л бензину (А-95). У середньому домогосподарство в місті складається із 2 дорослих 

людей, ці дані співпадають як по місту Києву так і по передмістям. У стовпці з даними  

щодо населення включено показники у % за підрахунками, які проведені на основі 

даних щодо офіційного населення міста Києва, яке становить 2909,5  тисяч осіб [64].  

 

Таблиця 3.7 

Економічні дані щодо Києва, міської та приміських зон 

Показники 
ЦБР Зона 1 Зона 2 Зона 3 

Загальна площа, 
кв. км. 

 

33.66 805.34 1123.6 1545.7 

Відстань до ЦБР, 
км 

 0 45 31 36 

Населення,   
тисяч осіб 

 

253.1  
(11.5% від 

нас. Києва) 

2656.4 

(91.3% від нас. 

Києва) 

343.5 

(8.5% від нас. 

Києва) 

436.1 

(6.7% від нас. 

Києва) 

Середній дохід 
сім'ї, $ на сім'ю в 
місяць 1592.5 612.9 375.44 375.44 

Кількість 
зайнятих, тисяч 
осіб 470.4 673.7 54.4 38.4 

Середня зарплата 
на одну людину,   

$ в місяць 744.15 480.44 494.35 411 

Ціна землі,   
$ за кв. м. 69 35 30 38 

Ціна комерційної 
нерухомості,   
$ за кв.м. 

3085 1200 772 348 
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Ціна житла,   
$ за кв.м. 2316 1641 760 480 

Вартість оренди 

офісу, $ за кв.м. 
65 31 23 23 

Побутові 
щомісячні 

витрати на 
харчування, $ на 
одне 
домогосподарство 640.5 198.46 167.9 167.9 

Ціна бензину,   
$ за 1 л. 

1.05 1 1 0.9 

* Дані підготовлені на основі результатів дослідження [62, 65] 

 

На основі даних, наведених у таблиці 3.7, можна побачити, що ЦБР є центром 

активності бізнес-структур і найдорожчою зоною у міській агломерації. Середня 

зарплата у цій зоні на 65% вища, ніж в решті частин міста, та у середньому на 160% 

вище, ніж в Зонах 2 і 3. Все більше людей працюють в ЦБР, ніж живуть в цьому районі, 

хоча його площа становить лише 4% від загальної площі міста Київ, що є лише 

приблизно 839 квадратних кілометрів. Середні щомісячні витрати людей на 

харчування у зонах 1, 2 і 3 приблизно однакові, у той час як у ЦБР вони в три рази 

вищі.   

Автор вважає, що плани міського та регіонального економічного розвитку 

повинні бути зосереджені навколо розвитку приміських територій. Необхідно 

представити оновлену версію потенційних планів економічного розвитку міських і 

приміських районів, що представлено на рисунку 3.11, та в майбутньому врахувати 

результати попередніх досліджень [66] і нових результатів досліджень, які були 

представлені у цьому розділі наукової роботи. Представимо алгоритм розробки плану 

міського та регіонального розвитку в економічному вимірі. Для цього необхідно:  
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1)  провести територіальне зонування та розподіл територій за наступними 

складовими - приміські території, перехідні зони навколо міст, міські райони за 

типами забудови та економічними профілем, території метрополії -  зонування 

за  економічними профілем;      

2) дослідити існуючі містобудівні та генеральні плани розвитку територій в межах 

загальної території агломерації, представити концепцію просторового розвиток 

населених пунктів;  

3) проаналізувати існуючі та минулі плани розвитку міста, провести комплексну 

економічні та соціальну оцінку цих планів, виділити ключові чинники змін та 

впливу на процесу просторого розвитку територій;  

4) розробити комплексну модель соціального компоненту урбанізації,  щоб 

дослідити вплив розвитку територій на якість життя та рівень життя населення, 

провести соціально-економічне моделювання впливу урбанізації на 

економічний та соціальні  профілі міських домогосподарства ; 

5) змоделювати криву зміни вартості нерухомості в міст та приміських територіях, 

у відповідності до запропонованої системи територіального зонування та 

класифікацію територіальних об'єктів за економічними даними; 

6) здійснити еколого-економічне прогнозування впливу урбанізації та її наслідків 

на економічний розвиток окремих територій, метрополії та регіону;  

7) врахувати поточне законодавства та регулювання у будівництві, просторому 

розвитку та містобудуванні, системах оподаткування,  державної регуляції 

ринку землі та нерухомості; 

8) провести оцінку економічного розвитку на загальному світовому макрорівні, 

національному та регіональному рівнях, дослідити динаміку змін вартості 

національної валюти та ринку інвестицій; 

9) представити систему рекомендацій для визначення оптимального місце 

розташування нових територіальних економічних об'єктів центів інвестицій, 
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змін варіантів призначення окремих територій та еколого-економічну оцінку 

ризиків від негативних екологічних змін.  

10)  

 

Рисунок 3.11. Модель економічного розвитку міських та приміських зон 

          

3.3.3. Вплив урбанізації та регіональний розвиток  

 

Землекористування та землеустрій є невід'ємною частиною економіки 

урбанізації, які досліджені у науково-дослідній роботі. Однією з ключових складових 

землекористування в рамках процесів урбанізації є визначення вартості 

землекористування. Є багато соціальних, економічних та ринкових факторів, які 

впливають на процес розрахунків потенційних витрат. У рамках дослідження міст та 

процесів урбанізації ми зосередилися на кількох ключових факторах, які відіграють 

важливу роль у моделювання цін. Для зручності ми розділили землекористування, 

земельні ділянки в містах і приміських районах на п'ять типів загальних площ – 

побутові, фермерські, промислові, громадські установи та зелені насадження. Ці п'ять 

типів площ, а також їх індивідуальні економічні чинники, представлені на рисунку 
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3.12. Крім загальної ціни на нерухомість, правил користування землею, доглядом за 

майном та витратами, пов'язаними з екологією, є й інші важливі фактори, які можуть 

впливати та ці процеси. 

 

 

Рис. 3.12. Фактори прямих та непрямих економічних витрат на 

землекористування у розрізі міст [67-70] 

 

У цьому розділі роботи ми прагнемо представити результати вивчення та 

аналізу поточного стану та розвитку підприємств харчової промисловості та 

агропромислових компаній в Україні, зосередившись на тих, що розташовані у трьох 

великих містах і трьох різних географічних регіонах. Міста, які ми вибрали для 

нашого дослідження це - Київ, столиця і найбільший міський центр у центральній 
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частині України; Харків, великий міський центр на сході України та Львів, велике 

місто на заході України. Щоб отримати вичерпні та повні результати дослідження, ми 

вивчили, як змінювалися в історичному аспекті економічні показники діяльності 

промисловості у цих  містах та їх соціальні системи.  

Для зручності та отримання більш точних даних ми вибрали для дослідження 

шість наступних років:  1995, 2000, 2005, 2010, 2015 та 2020. Що особливо цікаво, що 

1995, 2005, 2015 та 2020 роки були також періодами політичних, соціальних та 

економічних змін, як в Україні, так і в усьому світі. У 1995 та 2005 роках відбулися 

значні економічні та фінансові зміни; 2015 рік – це рік після початку військового 

конфлікту, а потім війни на сході України, а 2020 рік – це рік, коли сталася світова 

пандемія коронавірусу. Слід зазначити, що деякі показники у даних можуть бути 

відсутніми для певного міста. На жаль, це є результатом відсутності інформації у 

даних офіційних статистичних служб, тому ми не можемо використовувати будь-які 

інші джерела інформації, окрім офіційних, які б слугували у якості відповідного і 

точного посилання на вихідні матеріали.   

 

 

Рис. 3.13. Місця базування компаній харчової та агарної промисловості поблизу 

міста Києва [77-93] 
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Рис. 3.14. Місця базування компаній харчової та агарної промисловості поблизу 

міста Харкова [77-93] 

 

Рис. 3.15. Місця базування компаній харчової та агарної промисловості поблизу 

міста Львова [77-93] 
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На рисунках 3.13, 3.14 та 3.15 представлено зображення карт для кожного з 

трьох міст, які досліджувалися. На картах позначено розміщення центрального 

ділового району (ЦДР) для міст Києва, Львова та Харкова. Оскільки ця наукова робота 

зосереджена виключно на дослідженні підприємств харчової промисловості та 

сільськогосподарських компаній, ми вибрали три типи бізнесу для кожної з категорій 

та позначили на карті розташування підприємств відповідного бізнесу (рисунки 3.13., 

3.14. та 3.15). З категорії підприємств харчової промисловості ми обрали: 

−  молокопереробні компанії (М - на карті), 

−  хлібопекарні компанії (В),  

− підприємства з виробництва м'яса птиці та субпродуктів (P pr.).  

− Молочні ферми (М farm),  

− птахофабрики (P);  

− зернопереробні підприємства (Gr.) були обрані у рамках категорії 

агропромислових підприємств.  

Відстань розміщення підприємств до ЦДР міста становить 100 кілометрів.  Що 

стосується конкретної кількості компаній, які використовуються для проведення 

цього дослідження, ми маємо наступне: тридцять вісім компаній розташовані у 

Київській області, сорок три - у Харківській області та тридцять - у Львівській. Усі 

компанії та підприємства щодо яких проаналізована та використана інформація для 

даного дослідження, це є підприємства середнього та великого розміру приватної або 

державної некомерційної форм власності. Кожен з видів бізнесу має загальний тип 

просторового розміщення, в основному це пов’язано з економічними  та історичними 

причинами їх розміщення та розвитку.        

У місті Києві та його передмістях розміщена велика кількість підприємств 

харчової промисловості – 16, а Харківська область має найбільшу кількість зернових 

компаній – 27, тоді як у Львівській області – три птахофабрики. Слід зазначити, що 

передмістя Києва і Харкова густонаселені та складаються з безлічі невеликих містечок 
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і сіл, у той час як поблизу Львівської області таких містечок і сіл розташовано мало, а 

більшість компаній розташовані відносно далеко від Львівського КБР. Під час 

дослідження ми не помітили зв'язку між потребою у  продовольчих ресурсах і його 

близькістю до виробничого об'єкта. 

Спостерігається схожість між даними трьох міст щодо розміщення підприємств 

харчової промисловості, більшість з них були побудовані та працюють або у межах 

міста, або поблизу міських територій. У той час як більш сучасні компанії та ферми 

знаходяться у межах однієї або кількох годинах їзди до центрального ділового району 

міста. Вищезазначені факти пов'язані з історичним розвитком підприємств в Україні, 

так і з ситуацією, що склалася у сучасній ринковій економіці. Так, витрати на 

транспортування знижуються, а експлуатаційні витрати у сільській місцевості нижчі, 

що є специфічним випадком для підприємств аграрного профілю та харчових.  

    У результаті виконання роботи ми проаналізували ключові дані, пов'язані з 

виробництвом продуктів харчування та сільськогосподарської продукції, та її 

споживанням. Для сільськогосподарських і харчових підприємств важливо 

задовольнити попит на ринку, а також знайти шляхи збільшення виробництва та 

зростання доходів підприємств.   

Для дослідження ми обрали три категорії харчових продуктів - м'ясо, молоко та 

хліб. На рисунку 3.16.представлено обсяги виробництва та споживання продуктів 

харчування в Україні протягом таких п'яти років –  2000, 2005, 2010, 2015 та 2019. На 

рисунках 3.17, 3.18 та 3.19 представлено графіки виробництва та споживання 

продуктів харчування по кожному з міст – Києву, Харкову та Львову відповідно. Усі 

дані у таблицях подані у розрахунку на душу населення, показники по хлібу та м'ясу 

представлені у кілограмах на одну людину на рік, у той час як молоко - у літрах на 

одну людину на рік. 

 За наведеними даними в Україні після 2015 року спостерігається помітне 

зниження виробництва молока та, як свідчать офіційні дані,  існує великий розрив між 



189 
 

   
 

офіційними показниками щодо споживання хліба та його виробництвом. Останнє 

можна пояснити простим фактом, що велика частина ринку з випічки хліба є 

нелегальною; хліб не є видом харчового продукту, який легко транспортувати на 

великі відстані та імпортувати з інших країн. Зазначені факти є гарними підставами 

для майбутніх досліджень щодо  визначення конкретних причин та реальної ситуації 

на ринку харчових продуктів. 

 

 

Рис. 3.16. Виробництво та споживання харчових продуктів на душу населення 

в Україні на рік [72] 

 

Споживання хліба та м'яса показують аналогічні середні значення для кожного 

з трьох досліджених міст. Дані щодо споживання молока показують різні результати 

і значення для кожного з них. Виробництва м'яса трохи не вистачає для споживачів 

кожного з міст, у той час як найбільш суттєва різниця у споживанні молока і хліба в 

порівнянні з його виробництвом. Для цього є кілька можливих пояснень: це може бути 
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прихований тіньовий ринок, ці дві категорії продуктів імпортуються з інших регіонів 

або з-за кордону. Зрозуміло, що виробництво і розподіл м'яса близькі один до одного, 

в зв'язку з характером харчування. Хоча молоко, як правило, є продуктом 

короткострокового зберігання, продукти його переробки можуть зберігатися 

протягом тривалого періоду часу при обробці та охолодженні, у той час як деякі з них 

не вимагають помірного охолодження при зберігання.  

Зерно, яке є основним інгредієнтом, що використовується при виробництві 

хліба, може зберігатися протягом більш тривалого періоду часу. У той час як для 

спеченого хліба та інші хлібопродуктів термін зберігання, як правило закінчується 

протягом 2-х або 3-х днів після його виробництва. У цьому контексті доречно 

враховувати переваги клієнтів, незалежно від того, віддають вони перевагу свіжим 

продуктам або в порядку з готовими продуктами, які можна зберігати протягом більш 

тривалого періоду часу. Крім того, очевидно, що ми повинні визначити важливі 

експортні показники та можливості як для продукції харчових підприємств, так і 

компаній-виробників.  

Важливим буде дослідження того, чи імпортують компанії місцеву продукцію  

або найдешевшу доступну (незалежно від відстані), або імпортуйте її у вигляді 

субпродуктів з-за кордону або інших компаній. У майбутньому необхідно уважно 

вивчити, хто є основним джерелом постачання харчових продуктів, які продаються на 

міському ринку, розрахувати і визначити фінансову ефективність розміщення 

продукції у відношенні до міського КБР.    
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Рис. 3.17. Виробництво та споживання харчових продуктів на душу населення 

у Києві на рік [77-93] 

 

 

Рис. 3.18. Виробництво та споживання харчових продуктів на душу населення 

у Харкові на рік [77-93] 
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Рис. 3.19. Виробництво та споживання харчових продуктів на душу населення 

у Львові на рік [77-93] 

 

3.3.4. Концептуальні підходи до визначення профілів міст  

 

Міста - це складні об'єкти, це їх мешканці, земельні ділянки і будівлі з усією 

інфраструктурою, а також наявність різних типів державних установ та організацій. 

Люди, мешканці міст, є головним каталізатором зміни та розвитку міст, а завдяки 

своїй діяльності вони служать основним приводом для цього. Населення міста 

складається як з його постійних мешканців, так і з нерезидентів, таких як туристи або 

ділові мандрівники, відряджені тощо.  

Містами управляє місцева влада, міська рада або міська адміністрація, а також 

країною або федеральним урядом, які також мають певний рівень впливу на місто. У 

той час як підприємства, організації, установи, так і міжнародні некомерційні 

організації можуть брати участь у розвитку міста або впливати на його зростання 

будь-якими темпами. На рисунку 3.20 представлено узагальнений перелік головних 
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дійових осіб та їх ролі у контексті життєдіяльності міста, та як вони взаємодіють з 

містом загалом.  

Послуги, що надаються мешканцям міста, знаходяться на передньому краї будь-

якого виду діяльності, пов'язаної з містом. Послуги можуть бути надані або спожиті 

їх користувачами. Міський бюджет, податкова політика та законодавство впливають 

на те, які ці послуги та як вони надаються міською владою. Такі чинники, як: 

будівництво, регулювання та закономірності землекористування, екологічне 

навантаження та екологічна ситуація безпосередньо впливають на місто та його 

населення. 

 

Рис. 3.20. Основні ролі в управлінні містом та ключові міські сервіси 
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Існує багато типів даних, які використовуються в дослідженнях урбанізації. Три 

основні типи даних, які  спеціально використовуються в галузі досліджень побудови 

змістовних моделей міста. Такими даними є числові дані, фінансові,  статистичні 

тощо, наприклад, електронні дані та інформація, карти та цифрова візуалізація міст, 

текстова візуальна інформація, план міста, закони, муніципальні акти тощо. 

Дослідження системи моделювання міста  вимагає від дослідника проведення 

значного обсягу робіт та аналізу величезної кількості різних типів даних. Слід 

зазначити, що детальна експертиза, класифікація та презентація всіх даних виходять 

за рамки даної науково-дослідної роботи і можуть бути опубліковані як окрема 

науково-дослідна робота в майбутньому.     

На рисунку 3.21 представлено запропоновані нами сім можливих варіантів  

розвитку профілів міста від такого, що має найнижчий рівень у плані сталого розвитку 

і до найвищого рівня з назвою “зелене місто”. А саме: високо-урбанізований, де-

урбанізований, типовий, перехідний, базовий, низько-урбанізований та зелене місто; 

а також  наведено пропозиції до економічного, соціального та екологічного 

планування в розрізі програми сталого розвитку.   

Так, для “зеленого міста” необхідно мати план розвитку навколишнього 

середовища на 25 років,  циклічну (кругову) економіку та визначений рівень базового 

доходу населення та його   соціального забезпечення.     
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Рисунок 3.21. Профілі міста - економічне, соціальне та екологічне планування в 

розрізі програми сталого розвитку  
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У Таблиці 3.8  наведено, запропоновані автором, визначення для кожного із 

семи  профілів міста, починаючи від базового (початкового) і до де-урбанізованого, 

як за чисельністю населення, станом економічного розвитку, соціального 

забезпечення населення, так і за перспективами розвитку за рахунок інвестицій, 

виконанням планів розвитку тощо. 

 

Таблиця 3.8  

Профіль міста - загальне визначення* 

№ Профіль Визначення 

1 Базовий (початковий) територія, яка отримала статус міста та завдяки 
економічним інвестиціям, стрімкому приросту 
населення експоненційно розвивається та 
відбувається забудова цієї території 

2 Типовий місто з населенням більше 500 тисяч осіб, економіка 
стабільно розвивається за рахунок національних, 

міжнародних інвестицій та\або базуванню великих 
компаній, відбувається приєднання прилеглих 
територій та їх забудова, створюються нові центри 
соціально-економічного розвитку міста 

3 Низько-урбанізований економічно та соціально сформоване місто, соціально 

забезпеченим та працевлаштованим населенням, 
внутрішніми інвестиціями в екологію та соціальні 
напрямки, будівництво та створення нових центрів 
розвитку відбувається повільними темпами 

4 Високо-урбанізований економічне активне місто, яке є центром 
регіонального чи національного розвитку, 

розширення відбувається за рахунок приєднання та 
об'єднання нових територій, забудова проводиться 
відповідно до вільного ринку нерухомості, в той же 
час існує соціально-економічне розмежування 

населення та нерівномірність розвитку внутрішніх 
територій, можуть відбуватися локальні екологічні та 
соціальні  кризи  через активну промислову чи 
економічну діяльності  

5 Екологічний (зелене 

місто) 

нове місто або існуюче, яке базується на концепції 

циркулярної економіки, програмні сталого розвитку 
та рівно-доступного соціального забезпечення 
населення  

6 Перехідний місто, яке зазнало економічних, соціальних та \чи 
екологічних криз, що призвели до уповільнення 
темпів економічного розвитку  та змін бюджетних, 
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інвестиційних пріоритетів розподілу 
коштів\інвестицій,  відбувається негативна міграція 

населення та різке зниження загального рівня ділової 
активності 

7 Де-урбанізований місто, яке внаслідок економічних та\або екологічних, 
техногенних катаклізмів має негативну динаміку 
приросту населення, занепад територій та відсутність 

централізовано (міського) соціального забезпечення 
населення, активну роль відіграють населення міста 
та некомерційні та міжнародні організації 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень 

 

Висновки до розділу 3  

 

1. Підтверджено доцільність та необхідність проведення територіального 

зонування міських та приміських територій, враховуючи дані за типами 

земельних ділянок; поточну та запропоновану системи класифікацій 

територіального розподілу на міські, приміські та прилеглі зони; а також 

розроблену авторську систему територіального зонування у землекористуванні.  

2. Проведено змістовне дослідження поточного визначення урбанізації та, 

пов'язаних з нею процесів; результати класифіковано за наступними 

критеріями: організація чи країна, термінологія, визначення та ключові складові 

і компоненти визначення. Запропоновано авторське визначення урбанізації, як 

стану та процесу, що включає наступні компоненти та складові: соціальну, 

землекористування та економічну, що базується на постулатах концепції 

сталого розвитку та з урахуванням розвитку екологічних процесів. Авторське 

визначення урбанізації деталізовано у контексті  наук про Землю та 

економічних наук і представлено, як концептуальну модель класифікації 

урбанізації.  

3. Визначено ключові  галузі та показники соціально-економічного розвитку, як 

складові урбанізації, та їх взаємозв'язок із землекористуванням у розрізі 
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міського і територіального планування. Описано складові системи дослідження 

та управління містом, на основі яких розроблено наступні моделі:  система 

управління містом; система ключових міських інституцій та основних міських 

сервісів.  

4.  Запропоновано розподіл територій міста Києва та прилеглих територій на три 

зони та окремий Центральний Бізнес Район, базуючись на результатах 

розрахунку основних економічних даних щодо міста Києва та приміських 

територій та системі територіального зонування. 

5. Встановлено фактори прямих та непрямих економічних витрат на 

землекористування у розрізі економічного розвитку міст, з урахуванням даних 

щодо приміських зон, територіального розподілу, моделі класифікації 

урбанізації та емпіричних досліджень на основі територіального зонуванням 

міста Києва. 

6. Досліджено вплив процесів, пов'язаних з урбанізацією, на поточний стан та 

розвиток підприємств харчової промисловості та аграрних компаніях в Україні, 

з використанням концепції територіального та економічного зонування, із 

зосередженням на трьох великих містах, а саме: Києві, Львові та Харкові, що 

розташовані у трьох різних географічних регіонах країни. 

7. Представлено описову модель профілів урбанізації на онові аналізу основних 

ролей прямого та опосередкованого управління містом та систематизації 

ключових міських сервісів, а також з урахуванням моделі урбанізації, 

соціально-економічних показників розвитку міста та моделей територіального 

зонування. 
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РОЗДІЛ 4.  

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ УРБАНІЗАЦІЇ   

          

4.1. Економічна оцінка процесу та стану урбанізації   

 

Сучасні інструменти дослідження, такі як інформаційні та обчислювальні 

системи, мають важливе значення для ефективного економічного моделювання та 

прогнозування ринкової ситуації. Кожна із таких індивідуальних інформаційних 

систем працює з використанням даних, які класифікуються за типом і значенням. У 

таблиці 4.1 представлено результати проведеної  роботи із класифікації та розподілу 

даних за категоріями, які можуть бути використані в інформаційній системі для 

розрахунку економічних витрат на землю. Розподіл даних на категорії (таблиця 4.1) 

безпосередньо пов'язаний із класифікацією областей: фактори прямих та непрямих 

економічних витрат на землекористування у розрізі міст, серед яких варто виділити 

важливі економічні індикатори: 

− обсяг ВНП на душу населення та динаміка його змін; 

− рівень інфляції та стабільність національної валюти; 

− рівень зайнятості населення за видами економічної діяльності та за міськими 

зонами;  

− рівень середнього доходу населення за видами економічної діяльності; 

− значення облікової ставки; 

− середні медіанні значення кредитів та депозитів за типами банків; 

− загальний рівень обсягу прибутку компаній за видами економічної діяльності, 

на душу міського населення та за територіальним зонуванням; 

− показники торгового балансу; 
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− обсяг реалізованої продукції компаніями за видами економічної діяльності та за 

територіальним зонуванням; 

− та інші. 

За результатами  вивчення та аналізу даних, представлених у таблиці 4.1, та 

базуючись на матеріалах попередніх досліджень, автор запропонував визначити 

глобальну економічна модель урбанізації, котра визначає урбанізаційні процеси, як 

фактор зміни вартості земель:   

− зробити візуальне та числове представлення зміни меж міста\території протягом 

5\20\та більше років, провести порівняли аналіз для виявлення закономірностей, 

щоб спрогнозувати просторовий розвиток у майбутньому; 

− провести оцінка росту та варіантів і призначення використання ресурсів, 

представити вартісну оцінку змін; 

−  проаналізувати, завдяки яким економічний та іншим факторам, розвиток 

територій, що тісно пов'язаний з економічним розвитком країни, впливає на 

економічний розвиток міста, та який його вплив на деколонізацію сільських 

територій; 

− фактори економічного впливу на розвиток урбанізації сегрегація, соціальна та 

культурна складові; 

− система оцінки ризиків та прорахунку фінансових наслідків конфлікту функцій 

територій: екологія, будівництво, промисловість, сільське господарство та інші. 

Щоб краще зрозуміти, як формувалися ціни на нерухомість, необхідно вивчити 

ціну оренди землі у місті. Крім того, слід зазначити, що запропонована у таблиці 4.1 

класифікація базується на економічних факторах, таких як: процентна ставка, 

національний ВВП або ринок нерухомості, які впливають на ціну, попит та 

пропозицію. Автор, проводячи дослідження, звернув увагу на законодавство та 

місцеві муніципальні земельні норми, включаючи законодавство та нормативні акти, 

пов'язані з екологією. На жаль, не вся ця інформація є у загальнодоступному 
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офіційному форматі, а наявні дані дуже обмежені для створення економічних моделей 

та врахування її при моделювання землекористування.  Дані, які ми знайшли з онлайн-

джерел, наявні лише з 2016 року. Статистичні дані у сфері земельних відносин 

показують, що грошова вартість землі дуже різна у різних районах Києва. Так, чим 

ближче до центру міста, тим вартість землі вища,  і тим нижча - чим далі від центру. 

Середній рівень нормативної грошової оцінки земельних ділянок комерційного 

призначення у віддалених районах столиці становить 250000 грн за 100 кв.м. Можна 

підрахувати, що орендна плата за невелику ділянку землі, наприклад, 400 кв.м,  яка 

може бути використана малим комерційним об'єктом, буде становити мінімум 

1000000 грн на рік. У центрі міста розмір орендної плати буде значно вищим,  близько  

10% від її нормативної грошової вартості. 

 

Таблиця 4.1 

Фактори вартості землі, розподілені за даними та категоріями 

Фактори Тип даних Дані Категорія даних 

Розташування 

земельної 

ділянки 

Географічне 
положення 

 

Координати місцерозташування 
 

Землекористування 
Нерухомість 

Умови 

користування 

земельною 

власністю 

Інформаційні 
 

Продаж/Оренда/Лізинг 
 

Землекористування 
Нерухомість 

Тип ділянки 

 

Інформаційні 
 

Під охороною 
/Сільськогосподарський/Муніци
пальний/Національний 

Землекористування 

Тип 

землекористува

ння 

Інформаційні 
Документи 

Особистий/Корпоративний/Публіч

ний 
Сільське 

господарство/Промислове/Будівни

цтво/Ферма/Родовище природних 

ресурсів/Ліс/Водна зона 

(заповідник) 

Землекористування 
 

Вартість землі Фінансові $ за одиницю площі 

$ за одиницю часу 

Землекористування 

Розмір ділянки Числові 

Географічне 
положення 

Одиниця площі 

Координати меж області 

Землекористування 



202 
 

   
 

Юридичні 

документи 

Документи Умови використання 

Період оренди або лізингу 

Землекористування 
Нерухомість 

Економічне 

зростання 

Числові 
Фінансові 
 

Національний ВВП 

Федеральний /муніципальний 

ВВП, інвестиції та бюджет 

Національна економіка 

Процентна 

ставка 

Фінансові 

Числові 

Національний курс 

Ставка комерційних фінансових 
установ 

Національна економіка 

 

Попит і 

пропозиція 

 

Числові 
Інформація 

Попит і пропозиція 
комерційного ринку 

Федеральний / муніципальний 

місто / план будівництва  

Власність 

Землекористування 

Орієнтири і 

відносне 

розташування 

 

Географічне 

положення 
Якісні 
Фінансові 
 

Місцерозташування ділянки 

(відносне) 
Оцінка земель 

Потенційні перспективи 
Інвестиційні та економічні 

можливості зростання 

Власність 

Землекористування 
Промисловість 

Природні 

ресурси 

 

Географічне 
положення 

Якісні 
Числові 

Водні ресурси 

Родовища корисних копалин 
Родючість ґрунтів 
Відносне розташування 

координат/просторового 
положення   

Об'єкти загального 
користування 
Ферми 

Промисловість 

Ринок праці та 

інфраструктура 

 

Географічне 
положення 

Якісні 
Числові 

Відносне розташування 
координат/просторового 
положення   
Ринок праці та пропозиція (у т.ч. 

якість) 
Інвестиційні перспективи   
Національний/федеральний/мун
іципальний економічний план 

Національна економіка 
Місцева економіка 
 

Вартість 

нерухомості 

Фінансові 

 

$ за одиницю площі 

$ за одиницю часу 

Власність 

Землекористування 
Вартість 

утримання 

 

Фінансові 

 

$ за одиницю часу 

 

Ферми 

Промисловість 

Громадський простір, 
заклад 

Екологічні 

витрати та 

фактори 

 

Фінансові 
Якісні 
Документи 
 

Деградація та відновлення 
земель (ґрунт) 
Вирубка лісів і зміни зеленого 

покриву 
Управління відходами 
Сталий розвиток, екологічне 
регулювання 

Національна економіка 
Місцева економіка 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень 
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Важливою складовою частиною дослідження питання землекористування є 

інвестиції у нерухомість [94]. Представлена інформація ґрунтується на офіційних 

статистичних даних, а саме: капітальні інвестиції у нерухомість Києва становили: 

− у 2010 році – 53 725 841 тис. грн (14,9% від загальної кількості інвестицій); 

−  у 2019 році – 213 247 802 тис. грн (6,7% від загальної кількості);  

− у 2020 році – 52 090 467 тис. грн (8,6% від загальної кількості).  

Розрахунок частки житла, не житлових приміщень, інженерних споруд та 

земельних ділянок від загального обсягу інвестицій за видами активів за роками склав:  

− 2010 рік – 53 725 841 тисяч грн;  

− 2015 рік  – 88 138 606 тисяч грн;  

− 2018 рік – 200 308 295 тисяч грн;  

− 2019 рік – 21 3247 802 тисяч грн;  

− 2020 рік – 52 090 467 тисяч грн.  

Наведені вище дані були використані для побудови індексу співвідношення 

інвестицій у нерухомість для міста Києва з 2010 по 2025 рр. (рис. 4.1.).  

 

 

Рис. 4.1. Індекс коефіцієнта інвестицій у нерухомість для м. Києва  

з 2010 по 2025 рр. 
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Щоб краще прогнозувати та ефективно аналізувати дані щодо 

землекористуванню, почнемо з розгляду інформації про нерухомість та загально- 

соціальних показників, наприклад, місячної заробітної плати, середньої чисельності 

працівників у одній компанії, а далі слід врахувати дані щодо курсу валют, середні 

ціни на оренду офісів та середні ціни на квартири у доларах США.   

За офіційними даними середня заробітна плата штатних працівників у 2020 році 

у столиці становила 16 186 грн. Станом на 2018 рік найвища місячна заробітна плата 

була у видобувній промисловості (44 405 грн), а найнижча у будівництві (8 311 грн) 

та галузі охорони здоров'я (8 406 грн) [71]. Слід зазначити, що ціни у передмісті Києва 

значно нижчі, ніж у місті,  а середня вартість кв.м. житла близько 13 500 грн.  

За даними Державної служби статистики України, житловий фонд міста Києва 

у 2019 році мав загальну площу 59,1 млн м2, а на одну особу – в середньому 20,2 м2 

[95]. Загальна кількість квартир у Києві - 991,6 тис. За державними будівельними 

нормами станом на 2019 рік мінімальна площа однокімнатної квартири становила 28 

кв.м [96]. При цьому, за даними Державної служби статистики України у 2019 році 

середня доступна житлова площа на одну особу, яка проживає в Києві, становила 20,2 

кв.м. Розглянемо такий приклад: для купівлі квартири площею 28 кв.м. та вартістю 

26600 $ особа з середньомісячна заробітна плата 16186 грн ( 575 $) у середньому 

повинна працювати 46 місяців, у випадку якщо у неї не буде інших витрат, а зарплата 

не обкладеться податком (що не можливо). Середня вартість оренди квартири в місті 

Києві у 2020 році – 9,4 $ за кв.м., що становить 263,2$  за 28 кв.м квартири або 7401 

грн. на місяць.  

Також ми провели статистичні дослідження діяльності підприємств у період з 

2018 по 2019 рік. У результаті були отримані наступні дані: кількість суб'єктів 

господарювання - 294 458 компаній, чисельність штатних працівників становила 1 149 

074 особи, обсяг виробленої продукції на одне (середнє) підприємство становила 36 

843,35 тис грн на рік або 3070,2 тис грн на місяць, при цьому середня кількість 
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працівників у одній компанії становила 16 осіб [71]. На сьогодні в м. Києві близько 

500 000 кв.м. комерційної нерухомості, а за оцінками експертів до кінця 2020 року цей 

показник мав зрости щонайменше ще на 150 000 квадратних метрів.  

На основі наявних даних ми проаналізували середню ціну оренди приміщень, 

яку компанія повинна заплатити за один місяць у Києві. Якщо в одному офісі 

працівнику потрібно не менше 6 кв.м офісних приміщень, то середній компанії, яка 

складається з 16 співробітників, потрібно орендувати 96 кв.м площі офісних 

приміщень. Статистичні дані за 2020 рік свідчать, що в середньому місячна орендна 

плата становить 2400$ на місяць, тому такій компанії необхідно буде платити 28800 $ 

на рік. Дослідження показало, що  середня вартість офісних приміщень  становила:  

1200$  за кв.м   у 2020 році; 1500$ за  кв.м у  2019 році; 1300$ за  кв.м у 2018 році; 903$ 

за кв.м у  2017 році. 

 

Таблиця 4.2 

Економічні параметри ринку нерухомості м. Києва з 1996 по 2020 рр 

Рік Курс обміну гривні 

до Долара США 

Середня вартість 

оренди офісу, $ за 

кв. м. 

Середня вартість 

апартаментів, $ за 

кв. м. 

1996 1.8 - - 

2000 5.51 - 350 

2005 5.07 - 1700 

2007 5.09 56.6 1750 

2008 7.62 25 2750 

2010 7.96 16,3 2000 

2015 23.79 19,3 1250 
2018 27.69 45 1200 

2019 25.14 40 1050 

2020 28.12 25 950 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень [71, 97] 

 

Дані, наведені у таблиці 4.2, економічні параметри ринку нерухомості у місті 

Києві з 1996 по 2020 роки [97]. Дані свідчать про те, що відбулися серйозні зрушення 
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у певні періоди часу – з 1990-х до 2000-х, 2007 по 2008 рік (світова фінансова криза), 

з 2010 по 2015 рік (війна в Україні), з 2019 по 2020 рік (глобальна пандемія). Важливо 

проаналізувати інформацію щодо житлового фонду м. Києва у контексті нашого 

економічного моделювання.   

Ми проаналізували динаміку збільшення кількості житлових квартир в динаміці 

за роками. У 1995 році їх кількість становила (у тисячах) – 889,4; у 2000 р. – 926,9; у 

2005 р. - 984,4; у 2010 р. - 1037,9; у 2015 р. - 1112,1; у 2018 р.- 1081,7; у 2019 р.- 991,6.  

Слід зазначити, що з 2001 року загальна площа визначається з урахуванням літніх 

приміщень з встановленими факторами скорочення. З 2004 року загальна площа 

житлового фонду і кількість квартир включали дані про збанкрутілі підприємства і ті, 

які повністю припинили свою діяльність [дані статистики]. 

Населення міста Києва за офіційною статистикою  за роками становило:  

− 1995 рік – 2643,8 тис. осіб.;  

− 2000 рік – 2615,3 тис. осіб.;  

− 2005 рік  – 2666,4 тис. осіб; 

−  2010 рік  – 2785,1 тис. осіб;  

− 2015 рік  – 2888,0 тис. осіб;  

− 2018 рік  – 2934,5 тис. осіб;  

− 2019 рік – 2950,8 тис. осіб;  

− 2020 рік - 2 967,4 тис. осіб.  

Загальний дохід на одного офіційного працівника у місті Києві становив:   

− 2010 рік - 5286,46 грн;  

− 2015 рік - 6255,92 грн;  

− 2018 рік - 13243,96 грн;  

− 2019 рік - 17546,89 грн. 



207 
 

   
 

Загальна частка доходів бізнесу та само-зайнятості порівняно із загальним 

доходом у Києві за рік становила:  

− 2010 рік – 8%;  

− 2015 рік – 4,5%;  

− 2018 рік – 6,3%;  

− 2019 рік – 6,2%. 

 

 

Рис. 4.2. Схема динаміки економічних параметрів на основі даних про 

нерухомість Києва з 1996 по 2020 рр 

 

На рисунку 4.2  представлена діаграма динаміки економічних параметрів, 

побудована на основі даних щодо нерухомості у місті Києві з 1996 по 2020 рр. Ми 

зробили короткостроковий прогноз на основі даних такої динаміки та за її 

результатами визначили, що загальна площа приміщень нерухомості залишиться 

відносно незмінною, а ціни на квартири зросли.   
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У Києві є широкий вибір офісних приміщень (рис. 4.3). Вони класифікуються за 

наступними категоріями – A, B, C, D, E. Розмір середніх офісних приміщень 

коливається від 40  кв.м для великих офісів відкритих приміщень  з більш ніж 1000 

кв.м. Найбільш поширеними офісами в Києві є категорії А (в основному розташовані 

у центрі міста), В (історичний центр) і С (у спальних районах і на території старих 

науково-дослідних інститутів).  

 

 

Рис. 4.3. Схема динаміки економічних параметрів на основі даних про 

нерухомість у місті Києві з 1996 по 2020 роки 

 

Офіси класу «А» - це найпрестижніші приміщення, розташовані у нових 

офісних комплексах і бізнес-центрах в центрі міста. Ці будівлі мають найвищий рівень 

сервісу. Офіси класу «В» - це приміщення практично з тими ж характеристиками, що 

і офіси класу «А». Вони можуть бути у нових або нещодавно відремонтованих 

будівлях, які мають необхідні комунальні послуги. Офіси класу «С» - приміщення, які 

зазвичай орендують у науково-дослідного інституту або виробничого підприємства 

чи завода. Іноді їх називають «радянськими». Останній ремонт у таких приміщеннях 

зробили понад 10 років тому з використанням тих матеріалів, які були на той час. У 
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такому приміщенні зазвичай немає сучасного зв'язку, систем центрального 

кондиціонування та вентиляції, а туалетні кімнати знаходяться у коридорах. 

Ще одна виявлена нами тенденція – стрімке скорочення вакансій у офісних  

центрах міста Києва. За перше півріччя 2019 року спостерігалося зростання попиту і 

невелика кількість нових пропозицій офісних приміщень, що призвело до зниження 

середнього рівня вакантності з 6,5 до 6%, про це свідчать дані звіту Міжнародного 

агентства нерухомості. У деяких офісних будівлях число вільних приміщень було в 

межах 4-5%. Для порівняння: у 2016 році в середньому 16% площ були вільними у 

київських бізнес-центрах, а у 2015 році понад 20% площ були вільними.  

Ми проаналізували,  які галузі та сфери діяльності сформували найвищий  попит 

на оренду офісів  нерухомості в Києві  за останні роки, щоб прослідкувати таку 

тенденцію:  

− найбільший відсоток - 52% орендарів становлять компаній, що займаються IT-

технологіями;  

−  професійні послуги у різних сферах – 35%; 

−  FMCG – 7%;  

− фармацевтичні компанії – 3%; 

−  енергетичні  компанії  – 2%;  

− аграрні компанії  – 1%.   

Важливим фактором, що впливає на цінову політику у сфері нерухомості, є 

рівень насичення європейських столиць якісними торговими площами. Цей показник 

розрахований у квадратних метрах на 1000 жителів столиці. Ми проаналізували дані 

сусідніх з Україною європейських столиць. Найвищий рівень насиченості якісними 

торговими площами на 1000 громадян знаходиться у наступних містах: 

−  Братиславі, столиці Словаччини – 1405 кв.м, 

−  Варшаві – 1013 кв.м,  
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− Празі – 711 кв.м,  

− Бухаресті – 595 кв.м,  

− Києві – 535 кв.м,  

− Софії – 396 кв.м,  

− Белграді – 360 кв.м.  

Якщо б усі заплановані об'єкти були введені в експлуатацію у 2020 році, то Київ 

міг би вийти на 3-є місце із показником – 801 кв.м на 1000 мешканців столиці.   

Запропонована модель індекса економічної доцільності землекористування за 

цільовим призначенням є результатом математичного моделювання основних 

економічних параметрів, що включають: показники землекористування, такі як ціна 

на землю, ціни на нерухомість, співвідношення інвестицій та рівень доходів фізичних 

осіб (рис. 4.3). Він послугує фундаментом для побудови надійної економічної моделі, 

яка буде описувати умови, необхідні для майбутнього економічного зростання, 

ефективні моделі використання земель у міських і приміських районах. Слід 

зазначити, що для більш точних майбутніх прогнозів слід вивчити і додати до моделі 

схему землекористування і економічні дані близьких до міста (до 50 км) і віддалених 

приміських районів (області). 
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Рис. 4.4. Модель індекса економічної доцільності землекористування за 

призначенням (індекс економної доцільності є функцією часу) 

 

Результат розробки інформаційної системи моделювання цін на землю 

представлений на рисунку 4.5. Така інформаційна система включає три етапи: по-

перше, це збір загальних даних та категорій типів землі, по-друге, тип вхідних даних, 

а у кінці системи обчислень – вихід (результат). Розроблена система повинна не тільки 

мати можливість моделювати ціну, але й надавати економічний прогноз, генерувати 
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документи із землекористування та управління її користуванням, а також надавати 

візуальні інструменти для екологічного моделювання. 

 

 

Рис. 4.5. Представлення інформаційної системи моделювання цін на землю 

         

Без сумніву, аграрна галузь є дуже важливою частиною сучасної української 

економіки. Сільське господарство займає 3-е місце за обсягом ВВП країни з 

приблизно 1,7% у 2018  році (порівняно з 14,4% у 2016 році) від загального ВВП, за 

ним слідує промисловий сектор (26,3%) та сфери послуг (59,3%) [1]. Слід зазначити, 

що це дуже перспективна галузь з точки зору потенційного економічного росту, а 

також як регіональних, так і міжнародних інвестиційних можливостей. Харчові 

продукти є необхідними у повсякденному житті кожної людини. Харчова і переробна 

промисловості - це великі галузі, які пов'язані між собою, та безпосередньо з 

процесами вирощуванням сільськогосподарської продукції.  
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Ці галузі мають великий потенціал для збільшення вартості 

сільськогосподарської продукції за рахунок доданої вартості, оскільки продається не 

сировина, а готову продукцію, яку можна споживати на внутрішньому ринку та 

експортувати. Тим часом глобальний процес урбанізації та зміни у національній 

політиці мають свій вплив на українську економіку. Кількість міського населення 

продовжує збільшуватися, у той час як велика кількість робочої сили мігрує у сусідні 

країни. У кількох дослідженнях зазначається, що кількість українських працівників, 

які живуть та працюють за кордоном, становить близько 2,5 млн осіб. У цьому 

контексті необхідно дослідити та побудувати загальний прогноз і модель впливу 

урбанізації на використання земель сільськогосподарського призначення та певні 

фактори її впливу на економічний розвиток регіону.   

З іншого боку, ми маємо приклади ряду сучасних  питань та викликів – таких як 

зміна клімату, викликана швидкою урбанізацією та ірраціональним використанням 

природних ресурсів. Дослідження показало, що містобудування вимагає значної 

кількості земель для його розширення.   

Детальні вивчення просторових даних міських і приміських територій на 

прикладі міста Києва показало, що сільськогосподарські угіддя у приміських районах 

використовуються для нових будівельних майданчиків та розвитку інфраструктури.  

Ще одним непрямим ефектом міського розвитку є екологічні зміни прилеглих 

територій. Постраждалі від такого розвитку райони стають набагато менш 

придатними для сільськогосподарського використання, вимагають  великих 

фінансових вкладень і високих технологій для відновлення родючості ґрунтів. 

Основні економічні параметри, втрати і витрати при використанні приміських 

земель є наслідком наступних процесів: розвиток приміської інфраструктури, 

будівництво очисних споруд і центрів (полігонів, заводів тощо) утилізації 

промислових, побутових або шкідливих відходів, рекультивація земель чи зелених 

насаджень під агропромислові потреби, видобуток природних ресурсів та інше.  На 
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даний час в Україні немає тенденції до масштабного відновлення природних ресурсів, 

засадження великих територій деревами, особливо в прирічкових зонах.  Мета нової 

сучасної концепції побудови і розвитку населених пунктів повинна базуватися на 

засадах раціонального використання наявних природних ресурсів, враховуючи 

економічні наслідки та екологічний вплив з огляду на довгострокову перспективу.  

Алгоритм розрахунку економічної оцінки урбанізації повинен включати наступні дані 

та фактори:  

− сукупна вартість та  обсяг інвестицій у нове міське будівництво за 

територіальним зонуванням, типом об'єкту та прогнозованими сукупним доход 

від його експлуатації;  

− економічна оцінка поточного стану нерухомості у межах міста та на прилеглих 

зонах, фактори впливу на формування ціни, попиту та пропозиції;  

− загально національна система оподаткування, медіана банківських кредитних 

ставок за формою власності банку та призначення кредиту; 

− система муніципального оподаткування, територіальний розподіл земельної 

ренти за типом об’єкта та зонуванням; 

− оцінка об'єктів нерухомості, майна та прорахунок ризиків пов'язаних з їх 

експлуатацію;  

− наявні кошти та загальний обсяг міжнародних інвестицій за типом 

використання об'єкту чи зони;  

− загальна описова та числова характеристика наявних земельних ділянок, 

розподіл за типом призначення, територіальним зонування й економною 

оцінкою; 

− інші. 
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Рис. 4.6. Методика аналізу, загальної оцінки та класифікації об'єкта 

землекористування 
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На рисунку 4.6 та у таблиці 4.3 представлено розроблену методику аналізу та 

класифікації типових об'єктів землекористування. При проведенні комплексної 

економічної оцінки об'єкта землекористування найбільш важливими є  нормативно-

правова база, еколого-економічна оцінка, аналіз стану та фактори впливу на 

навколишнє середовище, знання поточного технічного стану об'єкта, а також  план 

просторового розвитку, економічний та інвестиційний плани. Щодо значущості 

об'єктів землекористування, тут слід враховувати їх класифікацію та повну 

інформацію щодо них. За результатами проведеного дослідження у таблиці 4.3 

наведено для різних типів об'єктів формули розрахунку ринкової оцінки об'єктів, 

вартості об'єктів нерухомості, приведених грошових потоків, вартості постійної 

оренди,  майбутньої грошової  вартості ренти, поточної грошової вартості інвестицій, 

поточної вартості від зростання прибутковості об'єкта, його  кінцевої вартості  та 

залишкової вартості землі під житлову забудову, а також зазначено типи даних, що 

необхідні для проведення таких розрахунків.  

 

Таблиця 4.3 

Значущість та оцінка об'єктів землекористування  

Оцінка Типи об’єктів Дані Розрахунок 

Ринкова оцінка, R Об'єкти комерційної, 
прибуткової 

нерухомості, земельні 

об'єкти 

Річний обсяг прибутку з 
об'єкту, грн. 

Оціночна вартість об'єкту, 

грн. 

Дохідність об'єкта, грн. 

R = P/Y, 
P - прибуток з об'єкту за 

рік 

Y (дохідність) - 

відношення доходу до 

вартість об'єкту на 
момент оцінки 

Вартість об'єкта 

нерухомості, R 

Об'єкти нерухомості С - визначається одним із 

наступних методів: 

порівняльної оцінки, 
роздільної вартості, 

роздільної оцінки, 

кількісного комплексного 

оцінювання 

D - визначається одним із 
наступних методів: оцінка 

життєвого циклу, 

R= L+ (C-D), 

L - вартість землі 

C -   вартість заміни 
об'єкту або його 

поновлення 

D - сума амортизації 
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роздільного розрахунку, 

ринкового порівняльного 

аналізу 

Приведений 

грошовий потік, 

DCF 
 

Об'єкти нерухомості 

 

Фактори, які необхідно 

опрацювати для проведення 

оцінки: початкова вартість, 
фінансові витрати, час 

утримання інвестиції 

інвестором, додаткові 

витрати в рік, майбутні 

грошові потоки, прибуток 

від продажу  

𝐷𝐶𝐹 = ∑
𝐶𝐹𝑛

(1+𝑟)𝑛
𝑛
𝑖=1 CF 

- грошовий потік 

r - облікова ставка 

 

Вартість постійної 

оренди, P  

Об'єкти нерухомості 

та землі 

 

використовуються для 

обчислення поточної 

вартості майбутнього 
прогнозованого грошового 

потоку компанії та кінцевої 

вартості об'єкту 

P = v/r 

v - грошовий потік за 

період часу 
r - відсоткова ставка 

Майбутня грошова 

вартість ренти, FI 

Об'єкти нерухомості 

та землі 

 

Обчислюється для 

періодичних, постійних 

платежі, річних або 

одноразових платежів 

 

FI = p*(1+r)*((1+r)n-1)/r 

p - кількість платежів 

r - відсоткова ставка 

n - кількість періодів 

платежу 

Поточна грошова 

вартість інвестицій, 

CI 

Об'єкти нерухомості 

та землі 

 

Обчислюється для 

періодичних, постійних 

платежі, річних або 

одноразових платежів 
 

CI = v/(1+r)n 

v - грошовий потік за 

період часу 

r - відсоткова ставка 

n - кількість років 

Поточна вартість 

від зростання 

прибутковості 

об'єкта, PС 

Об'єкти нерухомості 

та землі 

 

Прогнозується для 

періодичних або постійних 

платежів на початку року 

 

PС = p/(d-g), d>g 

p- грошовий потік за 

період часу 

d - облікова ставка 
g - прогнозований рівень 

зростання 

Кінцева вартість 
об'єкта, PF 

Об'єкти нерухомості 
та землі 

Обчислюється для 
періодичних або постійних 

платежів на кінець року 

PF = (p*(1+g))/(d-g) 
p- грошовий потік за 

період часу 

d - облікова ставка 

g - прогнозований рівень 

зростання 

Залишкова вартість 

землі під житлову 

забудову, R 

Об'єкти нерухомості 

та землі житлової 

забудови 

 

Фактори, які необхідно 

опрацювати для проведення 

оцінки: загальна площа 

ділянки, прогнозована 
вартість оренди за кв.м., 

відсоток капіталізації 

вкладу, витрати на 

будівництво та податки  

R = ((F-D)*r)-A 

F - майбутній дохід з 

землі\об'єкта 

D - прибуток забудовника 
на вартість землі 

r - відсоткова ставка  на 

визначений період часу 

A - вартість придбання 

ділянки 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень 



218 
 

   
 

Урбанізація - це складний та довготривалий процес, який має тісний зв'язок з 

економічним розвитком територіальних громад. У короткостроковій перспективі 

стрімке зростання рівня урбанізації призводить до економічного буму [98]. Проте, 

якщо при такому розвитку не брати до уваги екологічні аспекти та наявні природні 

ресурси з оглядом на майбутнє, це часто є передумовою майбутніх проблем. Для 

прикладу, зменшення рівня зелених насаджень у містах та передмістях може 

призводити до сильних пожеж, посухи та зниження якості повітря. Для подолання 

таких явищ міста або громада змушені витрачати значні фінансові ресурси, що не йде 

на користь їх розвитку. Іншим аспектом стрімкого розвитку міст є значне збільшення 

кількості населення, а відповідно зростання потреби у продуктах харчування та питної 

води. Логічно допустити, що у такому контексті земельний фонд передмістя може 

слугувати ресурсною базою і бути центром розташування аграрних та 

харчопереробних підприємств. А лісові зони можуть бути буфером для захисту і 

підтримки стабільної екологічної ситуації. На жаль, на сьогодні в Україні  та інших 

країнах, що розвиваються, ситуація є іншою.   

Тому, доцільно розробити економічну модель та затвердити нормативну базу 

раціонального використання земельних та природних ресурсів у контексті розвитку 

великих міст. 

 

4.2. Вплив урбанізації  на економічний розвиток міст    

 

Економічні параметри, які слід враховувати для дослідження і моделювання 

економічної сторони урбанізації: споживчі витрати; курс валют; валовий внутрішній 

продукт; ВВП на душу населення; ВНП; фондовий ринок; процентна ставка; 

державний борг; рівень інфляції; безробіття; торговий баланс, ціни на нерухомість. 

Додатково при вивченні впливу урбанізації на економічний розвиток міст слід 

розглядати показники: густоти населення, зонності у місті, рівня інфляції тощо. Крім 
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того, слід враховувати дані про кількість помешкань, що є у наявності, вільні, 

здаються і будуються. Не вирішним є на сьогодні питання, чи варто включити ціни і 

кількість парковок, бо в мегаполісах вони можуть бути дорожчі за квартири.  

 

 

Рисунок 4.7. Визначення економічного профілю територій та етапів просторого 

розвитку нового просторового проекту     

 

На рисунку 4.7 представено результати дослідження щодо визначення 

економічного профілю територій та етапів просторого розвитку нового просторового 

проекту. Економічний профіль просторового об'єкта включає наступні дані: 

просторове розміщення та об'єкти землекористування, транспортні видатки, 

операційні видатки, рента, податки, прибуток та фінансові видатки, а також наявні 

ринки товарів і послуг. До етапів просторого розвитку нового просторового проєкта 
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слід віднести планування та початок роботи над об'єктом, його просторове 

розміщення та розподіл ресурсів, будівництво, його експлуатація та завершення 

життєвого циклу об'єкта. У таблиці 4.4 згруповано та представлено основні фінансові 

дані по об'єктам нерухомості, а саме: джерела доходів, видатки та активи.  

 

Таблиця 4.4 

Фінансовий профіль об'єкта 

Джерела доходів Видатки Активи Об'єкт(и) 

Орендна плата Ремонт Об'єкти нерухомості Земельна ділянка 

Операційний 
прибуток 

Комунальні платежі Банківський рахунок Будівля(і) 

Надання послуг На майно та закупівлі Акції та облігації Інженерні системи 

Продаж товарів Кредитні платежі Товари Природні ресурси 

Комісійні Операційна діяльність Об'єкти власності та 
майно 

Історико-культурні 

Дивіденди та депозити 
тощо 

Податки тощо Страховий поліс тощо Обмежено доступу 
тощо 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень 

 

Слід зазначити, що на моделі розвитку міст і економіки урбанізації значний 

вплив мають такі фактори, як: густота населення та його чисельність, питома вага 

забудованих територій,  безпосередньо забудовані території (поверховість будівель та 

кількість квартир), вартість витрат на інфраструктуру, капітал, вкладений в розвиток 

території  і концентрація подальшого розвитку,  активи підприємств, розміри та 

загальні обсяги зібраних  податків, густота  зареєстрованих підприємств та 

організацій,  густота мереж роздрібної торгівлі, середні доходи на душу населення, а 

також розмір середньої заробітної плати тощо.  

Основна мета розвитку процесів урбанізації це - просторове розширення, зміна 

міських меж та інтенсивне використання земельних ресурсів, територіальна експансія 

у різних напрямках. Звичайно, урбанізація можу відбуватися внутрішньо - за рахунок 

зміни призначення та забудови внутрішніх міських територій (для прикладу лісових 
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зон, озер і ставків тощо), а  також завдяки новітнім технологіям будівництва - 

комбінована підземна, наземна та надземна забудови та висотна забудова, забудова 

водних об'єктів чи гірських хребтів. Іншим приклад територіальної експансії є зміна 

варіантів використання приміських територій, для прикладу,  земель 

сільськогосподарського призначення. Такий варіант експансії урбанізації часто 

призводить до конфлікту між неурбанізованими сільськими територіями з міськими. 

У цьому контексті місто може чинити непряму дію на прилеглі сільські території, не 

через розбудову, а через розвиток економіки і міграцію населення до міст. Не існує 

універсального вирішення представленого конфлікту, а такі питання повинні 

вирішуватися на національному, державному рівнях, та бути враховані при 

плануванні розвитку економіки та територій на національному чи хоча б на 

регіональному (федеральному) рівнях. При розробці такого плану слід врахувати 

наступні чинники:  

− визначення та мета міського розширення - територіальна експансія\потреба, 

економічний розвиток, стрімкий приріст населення, розвиток промисловості чи 

індустріалізація територій та інші; 

− державна політика підтримки та захисту земель сільськогосподарського 

призначення, природоохоронна політика; 

− програми економічної та соціальної підтримки, інвестицій у розвиток сільської 

місцевості;  

− економічна та соціальна оцінки прогнозованого впливу урбанізації на розвиток 

та стан прилеглих територій; 

− економічне планування та перспективи зміни варіантів землекористування 

приміських та навколишніх територій; 

− еколого-економічна оцінка варіантів розвитку міських територій та їх впливу на 

стан екології, кліматичні зміни та інші фактори впливу; 
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− національний план та програми розвитку розподілу та підтримки стану 

природних ресурсів різними територіальним об'єднаннями; 

− федеральна\обласна система розподілу фінансових ресурсів,  міжнародних 

інвестиції та торгівлі між містами та селищами; 

− національна програма моніторингу, обліку та оцінки стану вільної землі; 

− екологічне планування варіантів використання землі, відновлення стану 

природних ресурсів, планування просторого розвитку урбанізації з врахуванням 

екологічної складової;   

− економічне планування розвитку національної економіки та включення 

економічного планування розвитку міських агломерацій, як важливих 

складових.       

Базуючись на наведеній вище програмі, авто розробив модель представлення 

просторової експансії урбанізації, а саме: осі  урбанізації - це вектори направлення 

розвитку забудови та використання земельних ресурсів під час процесу розвитку 

міста. Цей процес може бути як кількісним, так і якісним; може відбуватися за рахунок 

прилеглих населених пунктів та територій, або ж за рахунок використання земель 

лісового фонду, природоохоронної зони та земель сільськогосподарського 

призначення.  

Концепція розвитку осей урбанізації базується на гіпотезах про те, як 

відбувається процес урбанізації. Тут необхідно вивчити стан існуючого міста, яке 

швидко зростає, подивитися, у яких напрямках і чому воно розростається найбільше і 

найшвидше; знайти просторову кореляцію між напрямками розширення та зростання 

міста і навколишніми транспортними магістралями, природними ресурсами, водними 

об'єктами тощо. Виявляється, що міста ростуть вздовж певних векторів-осей, а 

фактори формування таких осей можуть бути різними, але напевне можна зазначити, 

що  найважливішим є логістика існуючих транспортних артерій. 
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Слід зазначити, що населення весь час зміщується у бік міських центрів. За 

останнє десятиліття воно значно збільшилося і у майбутньому ця зміна буде 

величезною - у деяких країнах це вже відбувається і неминуче, а інші покажуть 

величезний стрибок в найближчому майбутньому.   

Міська територія може бути визначена одним або кількома наступними 

показниками: адміністративні критерії або політичні межі (наприклад, область у 

межах юрисдикції муніципалітету або міської комісії), порогова чисельність 

населення (де мінімум для міського поселення, як правило, становить близько 2000 

осіб; хоча цей показник варіюється в усьому світі від 200 до 50000 осіб),  щільність 

населення, економічна функція (наприклад, де значна частина населення не в 

основному займається сільським господарством, або там, де є надлишки зайнятості) 

або наявність характеристик міста (наприклад, заасфальтовані вулиці, електричне 

освітлення, каналізація). У 2010 році 3,5 млрд осіб проживали в районах, віднесених 

до урбанізованих територій.  

Урбанізація - якість або стан урбанізації або процес урбанізації. Урбанізація - 

процес, за допомогою якого все більше і більше людей залишають сільську місцевість, 

щоб переїхати у міста. Найбільш урбанізованими районами є Західні країни за даними 

ОНН (2014 р.). Більшість людей живуть у мегаполісах - у більшості країн велика 

частина міського населення насправді живе у відносно невеликих містах і селах. Як 

показало дослідження, не існує стандартного міжнародного визначення «міського» 

району або «міського» населення. Кожна країна має своє визначення і збирає дані 

відповідно. Статистична інформація про те, що 50% населення світу є міським, 

визначається просто шляхом складання цих незрівнянних, а іноді і суперечливих 

визначень [1, 6].  

Комплексний список, складений Відділом населення ООН, збирає визначення 

«міського» населення, яке використовується у переписах населення у 232 країнах 

світу. Критерії, які використовуються країнами, для визначення місця як "міського", 
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включають: чисельність населення, щільність населення, тип економічної активності, 

фізичні характеристики, рівень інфраструктури або комбінацію тих чи інших 

критеріїв. Деякі просто перераховують свої міські райони за назвами. 101 країна світу 

використовує мінімальні пороги населення, як засіб визначення населених пунктів як 

«міських» або як єдиного критерію, або разом з іншими. Найбільш часто 

використовуваними пороговими значеннями є 2000 жителів (використовуються у 23 

країнах світу) і 5000 жителів (використовується у 21 країні). Тільки 9 країн світу 

використовують мінімальні пороги щільності населення, і з них лише одна Німеччина 

використовує його, як єдиний критерій для визначення міських районів. Найменший 

поріг щільності, що  використовується, становить 150 осіб на квадратний кілометр 

(Німеччина), а найвищий - 1500 (Китай і Сейшельські острови) [3]. 

До перепису населення 2000 року та розмежування населених пунктів ступінь 

урбанізації розраховувалася шляхом пропорцій населення, яке проживає у населених 

пунктах, до загальної чисельності населення муніципалітету, до якого також входили 

особи без визначеного місце проживання (наприклад, бездомне та кочівне населення). 

Після перепису 2000 року населення, що постійно переміщується та змінює місце 

проживання  (кочове), було включено до населення, що проживає у населених 

пунктах, якщо заклад належить до населеного пункту або формує населений пункт 

самостійно [3]. На даний момент не має єдиного та загальновживаного (признаного 

усіма) визначення урбанізації та, пов'язаних з ним процесів і факторів. Деякі науковці 

пропонують альтернативне визначення до методики ООН з урахуванням концентрації 

міст, яке назвали «індексом агломерації (AI)» [12]. Він заснований на трьох основних 

показниках: щільність населення, чисельність населення у «великому» міському 

центрі та час подорожі до цього міського центру [3].     

Тому, проблема полягає у тому, як ми класифікуємо міський центр, які 

властивості він повинен мати і, які області включити/виключити до ньго. У різних 

країнах світу різні групи вчених або фахівців у них (соціологи, урбаністи, 
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забудовники) визначають термін урбанізації по різному. Структура державної 

національної  агенції у США NCES класифікує та розподіляє всю територію  США на 

чотири типи областей (територій), такі як: місто, приміська територія, метрополія та 

сільська місцевість. Кожна така територія ділиться на три підтипи залежно від 

чисельності населення (у випадку міських та приміських територій) та близькості до 

міських районів (у випадку метрополії та сільської місцевості) [99]. З огляду на 

проведений все охоплюючий перепис населення 2020 року IBGE пропонує нову 

типологію для характеристики міських та сільських районів. Використовуючи цю 

методологію, міське населення Бразилії зменшується з 84,4% до 76% [100].  

Однак, немає єдиної моделі, яка описує, що таке урбанізація; фактори, що їй 

сприяють, і чому деякі міста будуються і розвиваються швидше, ніж інші та, які 

визначальні фактори на це впливають. Початковим може бути припущення, що цьому 

найбільш сприяє зручні та розвинуті мережі транспорту, зв'язок та екологічні 

екосистеми. Тому, для продовження дослідження зазначеного питання у нашій роботі 

ми пропонуємо нову модель під назвою “Вісь урбанізації”. 

Слід зазначити, що Україна не стоїть осторонь глобальних викликів часу, 

пов'язаних з глобалізацією та урбанізацією, а є активним учасником цього процесу. 

Це підтверджується такими показниками, як: значна трудова міграція, застаріле 

земельне законодавство та неефективне використання земельних ресурсів. Тому, 

автор дослідження проаналізував соціальні, екологічні та економічні чинники, що 

впливають на розвиток економіки окремих об'єднаних територіальних громад 

України з акцентом на розвиток її столиці - міста Києва. Основною причиною 

зосередження науково-дослідної роботи на столиці України є загальна доступність 

статистичної інформації та економічних даних за 2000-ні роки. 

Важливим для ефективного дослідження є пошук і встановлення зв'язків  між 

швидким процесом урбанізації та зміною використання земель 

сільськогосподарського призначення з економічної точки зору. Проведені 
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дослідження є важливою складовою економічного моделювання на базі даних щодо 

України. Далі необхідно буде продемонструвати зміни доходів сільськогосподарських 

підприємства у разі міграції населення до великих міських центрів. Додатково ми 

вивчимо кейси ефективного управління земельними ресурсами, де проаналізуємо, чи 

вигідніше компаніям створювати нове підприємство ближче або всередині міських 

територій, на відміну від сільськогосподарських регіонів. У цьому дослідженні ми  

виділили основні економічні відмінності витрат компанії на запуск та операційну 

діяльність на основі доступної транспортної мережі, земельних ресурсів та місцевої 

сільськогосподарської спеціалізації. Результати моделювання повинні надати 

можливі результати для малих, середніх компаній, а також відокремити ті, що є 

частиною міжнародної корпоративної структури та місцевого бізнесу.  

У ході дослідження було проаналізовано, чи може місцева компанія отримати 

вигоду від урбанізації, і її вплив на доходи окремих фермерів, включно з основним 

факторами впливу.  Одним із очікуваних результатів дослідження є опис того, як 

збільшити додану вартість сільськогосподарської продукції з акцентом виходу на 

міські ринки. Для дослідження ми використовували підходи щодо збору даних та їх 

аналізу. Під час проведення наукової роботи ми наділили велику увагу визначенню, 

пошуку та аналізу статистичних даних з декількох різних джерел. Важливим 

фактором для науково-дослідної роботи є виявлення правильних даних у контексті 

нашого дослідження, того, що має чіткий зв'язок з процесом урбанізації.  

Візуалізація просторових даних використовувалася для визначення ключових 

міських центрів України, а також місць розташування аграрних, харчових та 

переробних підприємств. Іншими видами матеріалів, що використовуються, є 

офіційні дані статистики, публічні звіти Європейського Союзу, дані Міністерства 

торгівлі США, Київської міської ради,   комунального підприємства «Київгенплан», 

звіти приватних компаній, публікації економістів та  Публічний кадастровий звіт по 
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місту Києву. Математична обробка та структурування даних були використані для 

побудови надійної моделі прогнозування.   

У методології дослідження використовувалися  різні математичні інструменти, 

такі як статистична аналітика, многочлени і лінійні наближення, математична 

кореляція, пропорції. Крім  того,  криві прибутку та комунальних послуг 

використовувалися для моделювання зростання та глобального прогнозу. Просторові 

дані були визначені, як високоефективні для моделювання прогнозів та встановлення  

зв'язків із існуючими моделями  урбанізації.    

Ми провели всебічне дослідження підприємств харчової галузі та агарних 

компаній, розташованих у Київській, Львівській та Харківській областях. Були 

окреслені та досліджені зв’язки між місцем розміщення компанії, транспортними 

витратами, валовим прибутком та ціною продукції з міським КБР. Загальним для всіх 

досліджених областей є залежність між розташуванням компанії та її прибутком. 

Окрім того, велике місто, як правило, має більш заможну частину населення, яке 

споживає більше продуктів, і тому компанії виробляють більше продукції та мають 

вищі прибутки. Якщо ж підприємства розташовані всередині такого міста, то витрати 

значно вищі всередині міста, а деякі аграрні компанії вимагають особливих умов для 

своєї роботи. Для того, щоб міста росли та розвивалися, вони повинні мати стабільне 

продовольче забезпечення для населення та вигідне розташування 

сільськогосподарські компанії у безпосередній близькості до міста. У дослідженнях 

ми спробуємо запропонувати критерії прогнозування для харчової промисловості та 

сільськогосподарських компаній у контексті розвитку та зростання міст.  

Продукти харчування та інша сільськогосподарська продукція повинні 

транспортуватися на виробничі потужності або об'єкти роздрібної торгівлі. Дані, 

наведені у таблицях 4.5, 4.6 та 4.7 демонструють розраховані показники для міст 

Києва, Харкова та Львова. У кожній із таблиць представлені дані для шести типів 

компаній, їх загальна кількість, середня відстань від них до КБР, вартість 
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транспортування та  ціни на виробництво продукції. Дані споживання діляться на дві 

категорії: ціна у місті та ціна у приміському регіоні. У випадках з продукцією 

птахівництва, молочних ферм і зернових компаній споживча ціна, наведена у колонці 

таблиці, позначає їх роздрібну ціну для підприємств харчової промисловості. Колонки 

у таблиці щодо даних на транспортні витрати, згруповані за типом транспортного 

засобу та його вантажопідйомністю, у той час як абревіатура «i» означає вартість 

транспортування всередині міста, а «o» – за межами міста.  Інформація щодо продукції 

птахівництва та хлібні вироби подана у кілограмах, а молоко - у літрах.   

 

Таблиця 4.5 

Економічні дані компаній харчової та аграрної промисловості Київського 

регіону 

Тип компанії Кількість 
компаній 
за типом  

Середня 
відстань до 
ЦБР, км. 

Транспортні 
витрати до ЦБР 

Собівартіс
ть одиниці 
продукції, 

грн  

Вартість 
одиниці 
продукції в 

місті, грн 

Вартість 
одиниці 
продукції 

поза містом, 
грн 

За 

1км. 

Загаль

на 
відстан
ь 

Птахофабрики  
   

1  17.2  3 т: 
25  
5 т: 

30   
10 т: 

40   

3: 930  
5: 1116  
10: 1488  

35  72   65 

Молоко- 
переробні  комп

анії   

9  43.3  

 
24.55 (за 
містом)   

3.5: 
25i 

10o  
5: 30i 
13o  
20: 
50i 

27o  

3.5: 
1214.25  
5: 1162.5  
20: 
2600.35  

13.5  26   20  

Хлібокомбінати  6  22.96  

 
4.21 (за 
містом)  

1: 10  
2.5: 

11  
10: 
18o  

1: 629.6  
2.5: 

792.56  
10: 
1133.28o  

16  32   30  
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Птахоферми 9   47.1  
28.35 (за 
містом)  

10: 
18o 
40i  

20: 
27o 
50i  

10: 
2060.3  
20: 

2702.95  

14  -  35  

Молочні ферми  5   53.96  
35.21  (за 
містом)   

1: 10  
5: 15   
10: 

20  

1: 939.6  
5: 1509.4  
10: 

1879.2  

7  -  10 

Зернові 
компанії 

9  81.1  
62.35 (за 

містом)  

25: 
2.3o 

21i  
50: 

2.8o  

25: 1537  
50: 

1174.58o  

2.77  -  8  

* підготовлені на основі персональних даних досліджень [71-93] 

 

Таблиця 4.6 

Економічні дані компаній харчової та аграрної промисловості  

Харківського регіону 

Тип компанії 
 

Кількість 
компаній  
за типом  
 

Середня 
відстань 

до ЦБР, 
км. 
 

Транспортні 
витрати до ЦБР 

Собівартість 
одиниці 

продукції, 
грн 
 

Вартість 
одиниці 

продукції в 
місті, грн 
 

Вартість 
одиниці 

продукції 
поза містом, 
грн 

 За 

1км.  
  

Загальн

а 
відстань 
 

Птахофабрики 0  -  -  -  -  61.4  52.5  

Молоко-
переробні  комп

анії 

6  41.1  
23.9 (за 

містом)    

3.5: 
25i 

10o  
5: 30i 

13o  
20: 50i 
27o  

3.5: 
1169  
5: 
1426.7  
20: 
2305.3  

 19 22  17  

Хлібокомбінати
  
 

6  35.2  
18 (за 
містом)   

1: 10  
2.5: 
12  

10: 
15o  

1: 752  
2.5: 
962.4  

10: 
1070o  

-  30  25  

Птахоферми 

 

4  36.5 

 9.3 (за 
містом)   

10: 

18o 
40i  

20: 
27o 
50i  

10: 

1835.4  
20: 

2381.1  

17   -  48.5  

Молочні ферми  0  -  -  -  5.7   -  7.2  
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Зернові 
компанії 
 

27  66.8 
49.6 (за 
містом)   

25: 
1.8i 
1.6o  
50: 
1.6  

25: 
1010.32  
50: 

1079.36  

3   -  7.8  

* підготовлені на основі персональних даних досліджень [71-93] 

 

Таблиця 4.7 

Економічні дані компаній харчової та аграрної промисловості  Львівського 

регіону 

Тип компанії 

 

Кількість 

компаній  
за типом  
 

Середня 

відстань до 
ЦБР, км. 
 

Транспортні 

витрати до ЦБР   

Собіварті

сть 
одиниці 
продукції, 

грн 

Вартість 

одиниці 
продукції 
в місті, грн 

 

Вартість 

одиниці 
продукції 
поза місті, 

грн 
 

За 1км.  

  

Загаль

на 
відстан
ь 

 

Птахофабрики 3  37.7  

28.75 (за 
містом) 

3 t: 25i 

12o  
5 t: 30i 
15o  
10 t: 
40i 
20o  

3 t: 

1068.75  
5 t: 
1299.75  
10 t: 
1733  

33.5  65.7  54.5  

Молоко-
переробні  комп
анії 

5  29.38  
20.43 (за 
містом)   

3.5: 25i 
12o  
5: 30i 

15o  
20: 50i 

30o  

3.5: 
968.91  
5: 

1174.95  
20: 

2060.4  

  23  24  

Хлібокомбінати
  

  

6  36.5  
27.55  (за 

містом) 

1: 11  
2.5: 12  

10: 
20o  

1: 801.5  
2.5:938  

10: 1271 
o  

18  30   26  

Птахоферми 

 

5  66.9  

57.95 (за 
містом) 

10: 18o 

40i  
20: 27o 
50i  

10: 

2121.1  
20: 
2812.15  

22.45  -  46.5  

Молочні 
ферми  

  

2  24.9  
15.95  (за 

містом) 

1: 10  
5: 15   
10: 20  

1: 649  
5: 853.5  
10: 1218  

6.9   -  10  

Зернові 
компанії 

 

9  54.32  
45.37 (за 

містом) 

25: 3o 
25i  
50: 4o  

25: 
1259.86  
50: 
1181.48o
  

2.5  -  7.6  

* підготовлені на основі персональних даних досліджень [71-93] 
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Процеси урбанізації служать каталізатором зміни  у землекористуванні та зміни 

господарської діяльності [101]. Оскільки все більше населення мігрує до міських 

центрів, віддалені села і містечка скорочуються у розмірах, втрачають робочу силу і 

часто місцеві підприємства стають банкрутами або закриваються. Існує подальший 

непрямий вплив урбанізації на землекористування сільськогосподарських земель, 

тобто коли місцева громада стає збіднілою або банкрутом, а сільськогосподарські 

угіддя орендуються великими агро холдингами. Багато науковців відзначили, що агро 

холдинги не зацікавлені у розвитку місцевих громад або  інвестиціях у розвиток 

місцевого бізнесу. Незважаючи на те, що агро холдинги працевлаштовують місцевих 

жителів, середній дохід працівників фермерських господарств набагато менший, а ніж 

у тих фермерів, чиї землі перебувають у приватному користуванні, або ж тих, хто 

працює в аграрному секторі у сусідніх країнах Європейського Союзу. Середня 

зарплата є важливим фактором при вивченні питання землекористування великими 

компаніями,  оскільки бізнес-цілі агро холдингів були пов'язані  з експортом 

сировинних ресурсів і вони зареєстровані як суб'єкти господарювання в офшорних 

країнах [102]. 

Обсяг даного дослідження обмежується аналізом середніх і великих за розміром 

харчових та переробних компаній, які працюють на місцевому українському ринку, з 

коротким оглядом експорту харчової продукції. Для побудови економічної моделі для 

системного аналізу вивчено та використано існуючу транспортну інфраструктуру в 

Україні та сусідніх європейських країнах. Автор проаналізував наявні людські 

ресурси, обсяг інвестицій, тип галузі та доступні транспортні сполучення.  У рамках 

наукової роботи  було окреслено географічне розміщення (відстань по дорозі) 

підприємств харчової та переробної промисловості щодо найближчих та регіональних 

позицій міського центру. Оброблено великий масив економічних і просторових даних. 

Було визначено, що частини цих даних мають низький рівень кореляції, що ускладнює 
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включення для цілей моделювання. Автор прийняв рішення щодо внесення 

необхідних правок та узагальнення для спрощення початкової економічної моделі.  

  

 

Рис. 4.8. Місцерозташування аграрних та харчових компаній на території 

України 

 

Для побудови такої моделі ми зробимо наступні припущення та використовуємо 

відповідні набори даних. Давайте визначимо місто Київ, як основний ринок харчових 

продуктів, тобто це найбільше місто України, з величезною кількістю споживачів 

харчових продуктів та значними фінансовими ресурсами  [103]. Ми позначимо його, 

як міський центр, для проведення цієї наукової роботи. На рисунку 4.8 зображено 

географічне розташування обраних підприємств харчової промисловості, а також на 

ньому зображені основні транспортні артерії державного значення (автомобільні   

дороги є основними транспортними артерій для перевезення  харчових  продуктів). 

Важливо відзначити, що нові компанії і міжнародні  корпорації вирішили налагодити 
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свій бізнес в Києві або в 50-кілометровій зоні від нього. Для моделювання ми обрали 

12 підприємств, які розташовані як в столиці, так і в різних регіонах України - 

західному,  південному,  східному і центральному. Ми ранжували обрані підприємства 

за кількістю співробітників. Усі проаналізовані та розраховані показники наведені у 

таблиці 4.8. 

 

Таблиця 4.8. 

Класифікація компаній за відстанню розташування до м. Києва, даними про 

прибуток та чисельністю працівників 

№ Назва 

компанії 

Місце 

розташуван

ня 

Відстань 

від 

Києва, 

км 

Кількі

сть 

праців

ників, 

осіб 

Чистий 

прибуток, 

тис. грн 

Загальни

й 

прибуток, 

тис. грн 

Інвестиції, 

тис.грн 

1 Сандора Миколаєвськ
е, 
Миколаївська 
обл. 

501 3230 10404098 3164165 200936 
 

2 Артемсіль Соледар, 

донецька обл. 

714 2840 1748539 771559 16396 

3 Київхліб Київ 0 1911 1767501 301833 33592 

4 Житомирсь

кі ковбаси 

Житомир 139 1722 130451 38779 6234 

5 Корпорація 

«Бісквіт-
Шоколад» 

Харків 481 1227 14171 6447 233824 

6 Біл-Біль 
Дан 
України 

Вишневе, 
Київська обл. 

18 554 441134 64020 49316 

7 Молочний 
Альянс 

Яготин, 
Київська обл. 

112 496 5684501 1411977 120857 

8 Лентманен 

Акса 

Бориспіль, 

Київська обл. 

38 221 546133 324721 0 

9 Hipp 

Україна 

Київ 0 146 380160 187237 169 

1
0 

Гербалайф 
України 

Київ 0 29 738581 332176 1080 

1
1 

Одеський 
завод 

Степанівка, 
Одеська обл. 

473 29 21444 3378 12053 
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дитячого 
харчування 

1

2 

Потужність Зарічне, 

Львівська 
обл. 

647 4 216 196 154 

* підготовлені на основі персональних даних досліджень [104-106] 

 

Для проведення економічного моделювання розглянемо ринок землі, а саме: 

середню вартість оренди 1 га на рік, розташування підприємства в промисловому 

регіоні або в окремому населеному пункті. Відзначимо, що виробничі потужності 

досліджуваних підприємств зосереджені на одному виробничому майданчику 

(комплексі). Однак, винятком є корпорація «Молочний альянс»,  яка має 5 окремих 

виробничих потужностей, ми зосередимося на найбільших з них, що розташовані у 

місті Яготин (інші розташовані у містах Пирятині, Золотоноші та Баштанці).  

Відомо, що загальна площа земельних ділянок в Україні становить 60,4 млн га, 

з яких 42,4 млн га – сільськогосподарські угіддя (обробляється 32 млн га на рік), 

площа забудованих земельних ділянок – 2550,4 тис га [104]. Земельні ділянки 

промислового призначення, до складу яких входить і харчова промисловість, 

становить 224,1 тис. Вартість щорічної оренди землі в Україні на 2019 рік становить 

3518 грн/га на рік  [105].  

При цьому статистика щодо оренди землі за регіонами така:  

− Київ - 2694 грн за тис. га,  

− Київська область - 3474 грн за тис.,  

− Житомирська та обласна  –  4000 грн за тис.,  

− Миколаївська  область –  4103 грн за тис.;  

− Харківська область  –  3152 грн за тис; 

−  Одеська  область –  4065 грн за тис.;  

− Львівська область – 4172 грн за тис.,  

− Донецька область - 1832    грн за тис.  
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У  2020 році загальні  надходження до місцевих бюджетів від орендної плати за 

землю становили 185,714,285грн за тис. 

Щоб зрозуміти загальну картину взаємовідносин та економічних показників 

розвитку підприємств, розташованих у Києві та різних регіонах України, розглянемо  

Київ як самодостатній об'єкт, як з точки зору реалізації  продукції, так і виробництва. 

За 2018 рік у Києві відкрилися  понад 575 магазинів, а щороку відкривається понад 60 

нових магазинів. Виробництво продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів 

київськими підприємствами становить 46,6% від загального обсягу промислового 

виробництва, в якому працює 1.730.000 осіб (7,4% від загальної  кількості населення 

у Києві), а середня заробітна плата у промисловості міста становила від 16 511 грн/міс 

у 2019 році. Загалом у столиці налічується 9069 промислових підприємств, на яких 

працює 278863 особи; обсяг продукції, що продали промислові підприємства Києва у 

2019 році, склав 8921765,46,2 тис грн. Водночас у столиці працює 7351 фізична особа-

підприємець (зайнято 11877 осіб, обсяг продукції, що продається – 5622,011,9 тис 

грн), у промисловості, у тому числі обсяг продукції, що продали підприємства 

харчової промисловості, склав 125,140,998,9 тис грн (за даними 2019 року) [104].   

Слід зазначити, що у м. Києві основні виробничі потужності підприємств 

харчової промисловості зосереджені на таких ділянках [104]:  

− Промислова зона «Вулиця Дегтярівська» займає площу 17,7 га; 

−  Подільсько-Куренівський промисловий район – 539,5 га,  

− Індустріальна зона селища Пирогово – 121,9 га;  

− Воскресенський промисловий район - 107,2 га. 
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Рис. 4.9. Порівняльний економічний аналіз діяльності трьох підприємств  

 

Для економічного аналізу ми зосередилися на порівнянні  трьох  великих 

підприємств України, характерних для аграрного сектору та харчової промисловості, 

серед них у Києві – «Астарта», «Сандора»  та «Київхліб»  (рис. 4.9). Для розрахунків 

транспортних витрат були використані наступні дані: використання фургону 

вантажністю від 20 до 22 тон буде коштувати 27 грн за  км за межами Києва, у той час 

як 10 тонний фургон коштує  20 грн за км за межами Києва і  250 грн за км в межах 

Києва.  

Велике сільськогосподарське підприємство "Астарта" має 5470 працівників, 230 

000 га землі (приблизно 1514090000 грн за рік за оренду землі), з  чистим прибутком 

12 631 155 000 грн, валовий  прибуток 2 432 488 000 грн, а загальний обсяг заробітної 

плати 427 597 000 грн (у середньому на одного працівника припадає 6514  грн на 

місяць). Для  досліджень ми використовуємо дані про один з цукропереробних 

заводів, що входить до холдингу «Астарта», та знаходиться у місті Глобине 
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Полтавської області. Відстань від Глобиного до центру Києва становить 287 км, тому  

перевезти продукти до Києва обійдеться у 7749  грн за один великий фургон.  

Одним з найбільших виробників продуктів харчування в Україні є підприємство 

«Сандора». Вона налічує 3230 працівників,  загальні витрати на заробітну плату - 630 

128 тисяч гривень (в середньому на одного працівника - 16,257 гривень на місяць), 

мають земельну ділянку площею 1,3646  гектара (приблизно). 5600  грн за га за оренду 

землі і собівартість продукції - 22,66 грн за літр яблука. Один 10-тонний фургон 

вартуватиме 10020 грн для перевезення продуктів до Києва (501 км до центру міста).   

Для дослідження у м. Києві ми обрали підприємство "Київхліб",  яке має 1911 

працівників, загальні витрати на заробітну плату – 168,227 тисяч гривень (в 

середньому на одного працівника - 14,019 гривень на місяць), має земельну ділянку 

площею 8 га (приблизно), 21552  грн за га за оренду землі та собівартість продукції - 

14,9 грн за  кг жито-пшеничного хліба. Перевезення продуктів у межах 30 км від 

центру Києва одним 10-тонним фургоном обійдеться у 7500 грн.     

Також при провленні дослідження варто враховувати поточний рівень 

розширення урбанізації у Київській області та країнах Європи. Необхідно вивчити 

питання збільшення землекористування поблизу великих міст та спрогнозувати його 

вплив на кліматичну ситуацію в областях. Ми вважають, що доцільно проводити 

збалансовану політику у контексті сталого розвитку міст. Автор робить акцент на 

необхідності раціонального використання земельних ресурсів, а також робить 

висновок про необхідність окреслення глобальних прогнозів щодо можливих 

результатів і наслідків такого використання, як у короткостроковій перспективі – 5 чи 

10 років, так і в довгостроковій - 25 років.  
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Рис. 4.10. Вплив відстані до ринку споживання продукції (м.Київ) на прибуток [104-

106] 

 

Відстань від місця виробництва продукції до ринку її збуту не завжди 

пропорційна чистому прибутку, як це показано на рисунку 4.10. Результати 

дослідження довели, що варто вивчити дані одного і того ж відомого підприємства в 

декількох регіонах, з акцентом на великі міста, як основний ринок збуту продукції 

таких компаній. Крім того, у дослідженні ми не врахували вплив міського розвитку на 

землекористування саме у приміських і найближчих до сільськогосподарських угідь 

регіонах, що є дуже перспективним напрямком. Необхідно вивчити вільний відкритий 

ринок землі, визначити його відносини та вплив на процес урбанізації, а також розмір 

прибутків компаній. Відкритий ринок землі варто продовжувати досліджувати і 

надалі, оскільки він має великий вплив на економічну доцільність землекористування 
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за цільовим призначенням підприємствами харчової та переробної промисловості.  

Індекс економічної доцільності землекористування за цільовим призначенням, 

спирається на наступні розрахунки: інвестиції (внутрішні, зовнішні), нові витрати на 

запуск підприємства, фінансові ресурси, необхідні та доступні підприємству трудові 

ресурси та земельні ресурси. 

 

4.3. Сталий розвиток територій  в умовах урбанізації   

  

  Сучасний глобалізований світ стає все більше урбанізованим, тому ключові 

економічні та політичні важелі держав переходять до низки найзначніших  міст. Такі 

міста формують центри поширення та розвитку урбанізації і, як правило, вони 

характеризуються певною вузько спрямованою направленістю у своїй діяльності  на 

макроекономічному рівні [107]. Прикладом можуть слугувати такі міста як: Лондон, 

Париж, Токіо, Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Сінгапур, Чикаго, Шанхай, Гуанчжоу, 

Шеньчжень та інші. За існуючими на даний час прогнозами, сумарний ВВП першої 

десятки таких міст світу досягне 13,5 трильйонів доларів США до 2035 року.   

У той же час, слід зазначити, що не кожне з таких міст - світових мегаполісів 

різних континентів світу Європи, Азії та Північної Америки, має найбільшу 

чисельність населення у своїх державах. Протягом наступних 15 років центр 

економічного розвитку світу переміститься до окремих регіонів Азії. Лідерські позиції 

за річним приростом ВВП займуть такі міста, як Бангалор (8,5%), Дакка (7,6%), 

Мумбаї (6,6%) та Делі (6,5%). Як показують результати досліджень аналітиків одної з 

провідних кампаній, що займається аналізом світового ринку нерухомості, основними 

чинниками такого приросту стануть вузько направлені спеціалізації у галузях високих 

технологій, швидке переміщення значного числа кваліфікованих кадрів до таких 

регіонів, збільшення регіонального товарообігу через найбільші морські порти та 

національні транспортні вузли.   
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З іншого боку, маємо приклади сучасних проблем, таких як зміни кліматичних 

умов, що викликані швидкою урбанізацією та не раціональним використанням 

природних ресурсів. Прикладом може слугувати столиця Індонезії Джакарта, де 

стрімке збільшення чисельності населення та значні кліматичні зміни створюють 

значну небезпеку для сталого розвитку.  У наступні десятиріччя прогнозується 

збільшення населення Джакарти до 38 мільйонів. У той же час, перед містом 

постануть серйозні виклики: можливе підняття рівня моря, помилкова державна 

політика, наслідком якої стало нераціональне використання земельних ресурсів і не 

ефективне містобудування у контексті  розвитку інфраструктури та водозахисних 

конструкцій. Після кроком, що був прийнятий на державному рівні, став план щодо 

переміщення столиці на острів Борнео, проте це не вирішить проблем, які уже 

накопичилися. У сучасних умовах стрімкої урбанізації та майбутніх кліматичних змін 

доцільно проводити зважену політику у контексті сталого розвитку міських територій 

та раціонального використання земельних ресурсів з прогнозом на найближчі 20-25 

років.   

Згідно з  даними попередніх досліджень, головним  викликом у  існуючому    

економічному плануванні та землекористуванні є відсутність цілісної картини та 

загальних теоретичних моделей, які могли б бути використані на практиці 

установами, науковцями та посадовими особами [108]. У своїй науковій роботі автор 

пропонує таку модель. Саме тому ми почали працювати над аналізом існуючих даних 

і моделями, щоб мати чітке уявлення про існуючу ситуацію. Це дасть можливість 

розробити подальші кроки до створення комплексної моделі урбанізації з 

урахуванням економічних, екологічних, промислових та інших сучасних викликів.  

 Вивчаючи процес урбанізації, варто звернути увагу на розвиток ринку 

нерухомості, так як урбанізація пов'язана зі зростанням чисельності населення і 

переселенням людей з периферії у міський центр - міста і передмістя. Крім того, 

створюються нові підприємства, навколо яких зростає потреба в організації сфери 
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послуг для населення. Все це приваблює людей з різних регіонів країни, а також інших 

країн і навіть континентів  [109]. Земельні та лісові ресурси без сумніву відіграють 

важливу роль у формуванні та розвитку міст. Їх наявність та використання  впливають 

на економічний розвиток та екологічну ситуацію міст на навколишніх територій. 

Особливо важливими наявні лісові та земельні ресурси є для великих міст.   

Зазначимо, що в Україні на сьогодні є вісім великих міст з населенням понад 

500 тисяч людей [104]. Серед таких міст у трьох проживає більше одного міліонна 

людей, це: 

−  Київ (2.9 млн людей),  

− Харків  (1.4 млн людей),  

− Одеса (1 млн людей).  

У той час, як трохи менше мільйона людей проживають у  таких містах як: 

− Дніпро (990 тис.),  

− Донецьк (900 тис.), 

−  Запоріжжя (731 тис.),  

− Львів (724 тис.),  

− Кривий Ріг (619 тис.).   

За загальною  площею місто: Київ (847 км2) є найбілішим містом України, далі 

йдуть Кривий Ріг (430 км2),  Дніпро (409 км2),  Харків (370 км2), Донецьк (358 км2),  

Запоріжжя (331 км2), Одеса (162 км2) та  Львів (149 км2) [104].  

Така не відповідність між кількістю населення та площею міст обумовлена тим, 

що Кривий Ріг, Донецьк, Дніпро та Запоріжжя мають великі промислові об'єкти, які 

розташовані у межах міст і займають велику територію міста. У випадках з великими 

містами, вони здебільшого розвиваються за рахунок приєднання прилеглих населених 

пунктів та зміни варіантів використання територій приміських зон, а саме: лісових 

масивів, сільськогосподарських угідь та земель загального призначення. Слід 

зазначити, що у контексті нових реформ, формування та розвитку ОТГ використання 
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земельних територій зазнало значних змін, і насамперед з точки зору нормативно-

правових актів і зміни їх підпорядкування.   

Вивчаючи досвід країн-членів Організації економічного співробітництва та 

розвитку, насамперед таких як: Фінляндія, Японія, Канада та Німеччина, автор 

стверджує, що в Україні на даний час немає комплексного підходу до питань 

раціонального використання, збереження та відновлення лісових ресурсів [110].  

Тому, для врегулювання цих питань насамперед необхідні економічні важелі і 

нормативно-правова база на національному рівні, а також  сучасна законодавча база 

для ОТГ і великих міст. Судова реформа та зміни до земельного кодексу також є дуже 

важливими у даному контексті. Автор вважає за доцільне створення національного та 

місцевого відкритих реєстрів землекористування в контексті природних ресурсів і 

земель загального призначення. Така система повинна містити інформацію про 

власників ділянок, громади чи осіб, дані щодо якості зелених насаджень, їх вік, площу 

тощо. Також важливими є плани з відновлення природних ресурсів, а саме: лісових 

насаджень та розподіл за можливими варіантами їх використання у майбутньому.  

 Приміські зони є особливо важливими об'єктами для такої системи.  Як було 

зазначено вище, міста розвиваються за рахунок прилеглих територій, до яких часто 

відносяться сільськогосподарські угіддя або лісові зони. Вплив на приміські зони та 

лісові насадження може бути не прямим (не за рахунок забудови чи зміни варіанту їх 

використання), а опосередкований. До таких факторів можна віднести екологічний 

вплив (сміттєзвалища, забруднені водні потоки чи шкідливі викиди, шум та радіація)  

і не законне використання територій.   

 Проведені дослідження загальноекономічної діяльності та розбудови міста 

Києва є продовженням вивчення цих питань. Ми визначили, що економічна та 

екологічна ситуація в Києві досить нерівномірна. Основними факторами, що 

впливають на ці показники є такі як: високі темпи житлового будівництва, 

транспортної інфраструктури та сфери обслуговування, а також концентрація 
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підприємств в окремих районах міста. У той час як інші нові райони, що розвиваються,  

вимагають фінансових інвестицій і уваги з боку міських чиновників, щоб 

стимулювати їх економічний розвиток і зробити їх привабливими для громадян.  

У мікроекономічному контексті автор зазначив, що працюючи над економічною 

моделлю землекористування у місті Києві та його передмістях, слід враховувати 

витрати на будівництво, ціни на придбання чи оренду землі в комерційне 

користування [108].  

Важливою складовою дослідження є аналіз чинних і попередніх моделей 

землекористування, окреслення існуючих проблем та економічної неефективності у 

цих закономірностях у великому місті. Крім того, необхідно подивитися на 

землекористування з декількох точок зору, як науковців і приватних осіб, так і 

державних установ і організацій та комерційних компаній. Це дозволить  зробити 

правильні припущення і допоможе побудувати економічну модель майбутнього 

розвитку землекористування.   Тому,  робота ґрунтується на використанні офіційних 

статистичних даних, наданих Державною службою статистики України,   Київською 

міською радою, Комунальним підприємством «Київгенплан», приватними 

компаніями з нерухомості, економістами та  Державним кадастром України [95].  

Ми використовували статистичну аналітику, математичну кореляцію, 

поліноміальні та лінійні наближення,  процентний аналіз,  криві корисності, криві 

прибутку та моделі зростання для проведення аналізу. Для надання прогнозів було 

визначено ключові економічні параметри. Ці дані використовувалися для побудови 

лінійних моделей залежності функцій і діаграм на основі даних обчислень.  
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         Рис. 4.11. Теоретичне представлення індексу сталого розвитку урбанізації     

 

Слід зазначити, що у минулому місто розвивалося і розширювало межі з різних 

причин, основними з них були такі: навколо відповідного зручного ландшафтного 

середовища проживання; центрів господарської діяльності та розвитку 

промисловості, а також соціально-політичні причини. Розширення міст базувалося на 

нових інвестиціях і промисловому розвитку регіонів. На рисунку 4.11 надана формула 

розрахунку теоретичного представлення індексу сталого розвитку урбанізації, у якій 

враховано обсяги внутрішніх та зовнішніх інвестицій за річними програмами 

екологічного розвитку, обсяги загальних отриманих інвестицій у розвиток міста, усі 

витрати з міського бюджету, пов'язані з екологією та підтриманням і відновленням 

природних ресурсів, відходами, викидами, СО2 тощо та  обсяги загальних витрат 

бюджету, яка може бути використана для планування та прогнозування витрат, 

пов'язаних з урбанізацією.   

Сьогодні ми спостерігаємо новий етап розвитку міських поселень, який 

пов’язаний із сталим розвитком. Ми не можемо заперечувати негативний вплив 

зростання і розвитку міст на навколишнє природне середовище проживання, якість 

земельних і природних ресурсів, а також проблеми зі здоров'ям населення. У зв’язку 

з цим, міжнародними громадськими організаціями, профспілками та між-

муніципальними самітами були вжиті різноманітні заходи, такі як Кіотський 
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протокол, Паризька угода тощо. Міста та промисловість у містах і навколо них є 

основними факторами, які спричиняють основний внесок у забруднення 

навколишнього середовища та генерацію відходів, споживання ресурсів та деградацію 

земель.  

У роботі ми зосередилися на аспектах управління земельними ресурсами міст 

та сталому розвитку. Важливо відзначити, що міста складаються з двох основних 

частин — міських та приміських. Основні сектори сталого процесу землеустрою 

представлені на рисунку 4.12. Ми окреслили ключові принципи сталого землеустрою, 

більшість з яких пов’язані  з покращенням якості життя та відновленням природних 

ресурсів, а також стратегією ефективного землекористування. 

 

Рис. 4.12. Сектори сталого землеустрою міських та приміських територій [111, 112] 

 

Автор пропонує приклад програми сталого розвитку у більш широкому 

контексті землекористування та землеустрою (таблиця 4.9). Ця інформація послужить 

основою для майбутнього плану сталого управління земельними ресурсами міста. 

Існує 6 етапів програми, починаючи з початкового аналізу системи та планування, що 
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веде до плану дій та його моніторингу (спостереження). Є багато факторів, які 

впливають на кожну фазу, у той час як етапи від 1-го до 3-го зосереджені на більш 

широкому наборі даних, плануванні ресурсів та послідовності дій, що покладаються 

на аспекти землеустрою щодо розвитку міста.  

Для проведення дослідження автор включив у розрахунок як міські, так і 

приміські аспекти розвитку в одну колонку показників. Однак, кожна з них має 

унікальні властивості і набір даних, які будуть висвітлені в подальших науково-

дослідних роботах. Програма сталого розвитку схожа на загальну програму розвитку 

міста, але у той час як вона робить акцент на ефективному плануванні ресурсів, 

проведенні широких попередніх дослідженнях і вивченні громадської думки, а також 

спирається на кліматичні угоди і загальні рекомендації державних органів для 

врахування у майбутньому екологічних аспектів  містобудування [112, 113].  

 

Таблиця 4.9 

Програма сталого розвитку і урбанізації 

 Фази Фактори впливу Міські та приміські аспекти 

1 Системний аналіз Соціальний  
Екологічний  
Економічний  

Політичний 
 

Якість життя та стан ресурсів    
Стан та покриття інфраструктури   
Економічний профіль та охорона 

здоров'я   
Стан навколишнього середовища та 
природних ресурсів 

2 Планування Постановка проблеми   

Вивчення та 
дослідження    
Перевірка та оцінка   
Шаблони використання 

та вартість 

Планування та розподіл 

землекористування    
Зонування та спеціальні зони    
План будівництва    
Розподіл ресурсів 

3 Політика та 

пріоритетність 

Громадська думка   
Витрати   
Навколишнє 

середовище, земельні 
ресурси та екологія 

Ринок землі    
Просторовий розміщення та розподіл    
Кліматичні аспекти    

Якість та використання природних 
ресурсів 
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4 Планування та розподіл 

ресурсів 

Громадська думка    
Витрати    
Навколишнє 
середовище,   

земельні ресурси та 
екологія 

Просторовий розвиток    
Енергопостачання та розподіл 
інфраструктури    
Інвестиції та фінансове планування 

5 Дія Часові рамки 
політики 
впровадження    

Вартість землі 
та використання   
Землі та 
трансформація 

природніх 
ресурів 

Планування будинків та помешкань  
Будівництво та розміщення 
промисловості    

Управління містом  
Економічна діяльність та планування 
використання ресурсів 

 

6 Моніторинг і зміна 

плану 

Політика та система 
моніторингу  

Громадський 
моніторинг 

Транспорт і контроль руху    
Землекористування та використання 

природних ресурсів, витрати на 
відновлення 

* підготовлений автором на основі даних [114-118]  

 

Результатом використання запропонованої програми сталого розвитку є нова 

політика управління земельними ресурсами та містом. Така програма надає набір 

переваг, як громадам, мешканцям міст, так і приватним організаціям. На рисунку 4.13 

автор представляє набір ключових переваг, що призводять до реалізації програми 

сталого землеустрою. Однією з основних причин переваг програми сталого 

землеустрою є довгострокове планування, яке враховує складну сферу управління та 

розвитку міста, його соціальний, економічний та екологічний аспекти, а також 

управління, розробку політики, постачання населення продовольством, 

водопостачання, управління відходами, електропостачання та будівництво. Політика 

щодо землеустрою, розподіл ресурсів та регулювання ринку є основними факторами, 

які сприяють сталому розвитку міст. Ретельне планування та врахування різних 

факторів мають бути спрямовані на відновлення земель та природних ресурсів, 

планування витрат на впровадження нових енергозберігаючих та інших технологій. 
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Рис. 4.13. Основні переваги сталого землеустрою 

 

За результатами досліджень ми прийшли до висновку, що необхідно 

запровадити показник «Індекс сталого землеустрою», який базується на профілях 

міського та заміського землекористування, орієнтуючись на їх схожість та 

відмінності, використовуючи при цьому екологічні та економічні показники. 

Необхідно врахувати сталий розвиток, розробку та виділення ресурсів та будівництво 

просторових територій. 
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4.3.1 Концепція «зеленого міста»   

 

Ліси є одним з основних джерел, необхідних життя на нашій планеті. Вони 

утворюють навколо себе велику біосистему. Важливо дослідити процес впливу 

лісового покриву в контексті розвитку урбанізованих територій, у зв'язку з тим, що 

зараз у містах проживає все більше людей, та які наслідки зміни зеленого покриву 

можна побачити у нашому щоденному житті.  

Міста використовують земельні ділянки для вирощування різних культур, 

використовують природні ресурси для різних виробництв, включаючи сільське 

господарство та промисловість. У більш широкому контексті земельний покрив 

класифікується за такими видами ландшафту: пасовища, водно-болотні угіддя, ліси, 

орні землі, змішаний ландшафт та інші поверхні. Незважаючи на те, що лісові масиви 

безпосередньо не розглядаються як ВВП і загальними планами економічного 

розвитку, ми не можемо ігнорувати їх вплив на основні сектори сучасної економіки 

[119].    

Лісовий покрив слід класифікувати як один із видів економічних активів і 

використовувати при економічному моделюванні. На рисунку 4.14 представлено 

загальну концепцію зеленого покриву в контексті досліджень урбанізації та  виділено 

чотири основні сектори, які  впливають на ліси та зазнають впливу  від лісів. У межах 

міста ліси класифікуються як: земельна власність і використовується, в основному, як 

нові будівельні майданчики; сировинна база, чи як загальна рекреаційна зона міста. 

Слід зазначити, що ця класифікація різко применшує роль лісового і зеленого 

покриву. Такі напрямки повинні бути проаналізовані у більш широкому контексті з 

урахуванням довгострокового економічного та екологічного планування розвитку 

міст та прилеглих територій. 
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Рис. 4.14. Концепція зеленого покриву в контексті урбанізації 

 

Є багато аспектів у економічних витратах, пов'язаних з екологією та лісовим 

покривом. Перелік основних інструментів та методів, що використовуються  для 

таких досліджень, представлений у таблиці 4.10. Серед найбільш важливих є 

національна або місцева податкова політика, витрати на технологічну адаптацію та 

припинення вирубки лісів та відновлення екологічного біомаси. 

 

Таблиця 4.10 

Рамка інструментів і методів економічних витрат, пов'язаних з екологією 

№ Інструмент 

Метод 

Компоненти Дані Результат 

1 Економіка 

відновлення 

стану екології 

Сектор/Промисловість 

Бізнес-функція 
Вид роботи 
Тип впливу 

Зайнятість 

Трудові доходи 
Додана вартість 
Валовий обсяг 

продукції 

Зважені продажі 

Додана вартість 

Крива екологічної 

динаміки 
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Ефекти - непрямі, 
індуковані, загальні 

Індекс екологічних 
показників 

Екологічний переломний 
момент 

 

2 Зміна клімату 

 

Скорочення викидів 
вуглецю 

Субсидування зеленої 
енергетики   

Охорони здоров'я 
Екологічне 
оподаткування 

Танення  льоду 

Підвищення рівня води 
в океані 

Запас атмосферного 
CO2 

Відхилення 
температури 

Щорічні викиди 
Співвідношення 
енергії зеленого та 
викопного палива 

Національні витрати 
на охорону здоров'я 
Якість 
навколишнього 

середовища 
Рівень 
оподаткування  

Витрати на заміни 

Енергоспоживання 
Генерація викидів  
Конфлікт інтересів щодо 

заробітної плати та 
зменшення 

Громадянин / бізнес MRS 
Граничні приватні 

витрати на скорочення 
 

3 Енергетика та 

транспорт 

 

Технологія 
виробництва 
електроенергії за 

джерелом 
Політика та 
регулювання 
Рівень оподаткування 

за технологією 

Вартість  за 
одиницю 

Ефективність 

джерела живлення 
Доступні ресурси 

Ринкова ціна 
Оподаткування 

Вартість виробництва 
електроенергії 
Вартість нових технологій 

Вартість адаптації 
Нові витрати на 
електроенергію 

 

4 Екосистема 

 

Забезпечення 
ресурсами 

Якість природних 
ресурсів 

Біорізноманіття 
Мікроклімат і біо- 
спадщина 

Тип ресурсів 

Тип земельного 
покриву 
Тип системних 

послуг 
 

Витрати на підтримку 
екосистем 

Вартість відновлення 
екосистеми  

5 Фінансова 

політика 

 

Ціна 
Вартість 

Ринок 

Заміна 
Реставрація 

Готовність платити 
Транспортні 
витрати 

Зменшення витрат 

Переваги політики 
сталого розвитку 

Оподаткування 
 

6 Політика 

 

Технології 
Джерело 

електроенергії, 
електроенергії 
Оцінка еко- системних 
послуг 

Ринок праці 
 

Податки 
Вартість скорочення 

ресурсів 
Грошова оцінка 

Витрати на заміну 
Витрати на екологію 

Вартість заміни 
технології 

Податки 
$ за одиницю площі 

Процес перетворення 
екосистеми 
Швидкість/цикл адаптації 
технології 

Зарплата 
Рівень зайнятості 
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Зайнятість та 
соціальні витрати 

 

* підготовлено автором на основі даних досліджень та з джерел [120-125] 

 

Модель економічних витрат на вирубку лісів у містах викладена на рисунку 

4.15. Перелік основних економічних факторів, пов'язаних з даними, представлений у 

лівій частині рисунка з податковою ставкою, вартістю лісової екосистеми та 

системою, що впливає на параметри оренди землі. Для моделювання цілей виділення 

земельних ресурсів слід згрупувати за землекористуванням та витратами на цю 

землю, визначити, який стан місцевого зайнятості та основних галузей промисловості, 

а також чи відіграє сільське господарство головну роль у місцевому лісовому 

землекористуванні. У результаті системного моделювання податку на 

лісовідновлення та відносних витрат на користування землею при вирубці лісів або 

охолодженні, разом з лісовими масивами розраховується чиста загальна вигода. 

 

 

Рис. 4.15. Економіко-інформаційна модель витрат, пов'язаних з зеленими 

насадженнями, у контексті урбанізації 
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Розвиток міста і зміна стану екології у ньому є нерозривно пов'язаними 

факторами. Величина міста та розмір його передмість мають величезний вплив на 

екологію, як і концентрація доріг, розташування промислових підприємств, заводів, 

фабрик тощо.  А як наслідок їх діяльності маємо збільшення шкідливих викидів та 

забруднення, що впливає на стан здоров’я мешканців, а також на стан місцевої  флори 

і фауни, стан ґрунтів та повітря. Значний вплив  розвиток урбанізації чинить і на водні 

ресурси, стан річок та водойм.  

У подальших дослідженнях одним із важливих питань, яке потребуватиме уваги 

- це стан водойм у містах, зміни що з ними відбуваються під впливом процесів 

життєдіяльності міст та їх активної розбудови та розвитку, вартість об'єктів 

нерухомості, які знаходяться у безпосередній близькості до водойм  та тенденції зміни 

цін на нерухомість біля водних об'єктів. Інтерес представляє питання - чи є різниця 

такого впливу залежно від розміру міста - у малих містах, середніх  та великих, а також 

доступ до водних об'єктів у місті та міській зоні.  

Цікаво було б обрати декілька міст з різних країн, наприклад в Україні, такі 

міста, як Київ, Дніпро та Одеса, а у Польщі такі міста як Варшава та Гданськ, та на їх 

прикладі зробити порівняльну оцінку економічних показників та екологічних 

параметрів впливу наявності водних об'єктів на процеси розвитку міста,  вартості на 

об'єкти нерухомості та їх зміни залежно від різних параметрів. Напевно особливий 

інтерес у таких дослідженнях мали б міста  Амстердам у Нідерландах та Брюге у 

Бельгії, які найбільш багаті на природні водні ресурси, що знаходяться безпосередньо 

у містах. 

Постає важливе питання - як можна оцінити цінність наявності водойми для 

кожного міста, вплив на ціни нерухомості, на екологічну ситуацію, на біо- 

різноманіття тощо, скласти каталоги типів водних зон у містах, запропонувати 

різноманітні рішення щодо їх впорядкування, розвитку та дизайну і подальшої 

розробки, вплив опадів для поповнення водних ресурсів тощо. 
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У таблиці 4.11 надано дані, одиниці розрахунку (вимірювання) та приклади 

використання для представлення економічних даних для економіко-інформаційна 

моделі витрат, пов'язаних з зеленими насадженнями в контексті урбанізації. До таких 

даних слід віднести наступні: сукупна вартість системи (території), сукупні втрати 

природнього ресурсу (території), обсяг інвестицій в відновлення чи підтримку, 

оподаткування, вартість  природних матеріалів, вартість сировини, обсяг експорту 

сировини, рента, забезпечення киснем, сукупна вартість об'єкту нерухомості\землі, 

ціна конверсії на експлуатацію чи знищення природнього ресурсу, сукупна вартість 

землі після втрати природнього ресурсу, чистий прибуток від продажу сировини чи 

готового виробу підприємством, податок на відновлення території, сукупна 

економічна вигода від території  та обсяг викидів СО2. Така система дозволяє 

прорахувати, вартість, витрати, втрати, пов'язані з природними ресурсами, як на 

одинцю площі, на одиницю часу, так і прибутку з продажу сировини. 

 

Таблиця 4.11 

Економічні дані для економіко-інформаційна моделі витрат, пов'язаних з 

зеленими насадженнями, у контексті урбанізації* 

Дані Одиниця розрахунку Приклади використання  

Сукупна вартість системи 
(території) 

$ за га Обрахунок економічної 
вартості території лісу чи 
природного заповідника  

Сукупні втрати природнього 
ресурсу (території) 

га в рік Вирубка лісів чи 
зменшення площі с-г. угідь 

Обсяг інвестицій в відновлення чи 
підтримку    

$ на повне відновлення 

$ в рік 
Розрахунок необхідного 
рівня інвестиції у 

відновлення лісу, водойми, 
якості ґрунту і т.П. 

Оподаткування % від доходу 
$ в місяць 

Розрахунок зеленого 
податку 
 

Вартість  природних матеріалів $ за м3 
$ за тону 

Вартість необроблених, 
чистих природніх ресурсів 

до їх використання 
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Вартість сировини $ за м3 
$ за тону 

Вартість сировини 
внаслідок переробки чи 

обробки природного 
ресурсу (деревин, граніт 
тощо) 

Обсяг експорту сировини  м3 
тонна 

Обсяг  вивезеної чи 
переробленої сировини з 

площі чи території 
Рента $ за га 

 

Земельна оренда плата за 

користування територією з 
наявними природніми 
ресурсами 

Забезпечення киснем О2 в рік 
О2 на га 

Загальний обсяг 
утвореного кисню з 

одиниці площі території  
Сукупна вартість об'єкту 

нерухомості\землі 

$ - 

Ціна конверсії на експлуатацію чи 
знищення природнього ресурсу 

$ за га 
 

- 

Сукупна вартість землі після 
втрати природнього ресурсу 

$ за га 
$ за га в рік 

- 

Чистий прибуток від продажу 
сировини чи готового виробу 
підприємством  

$ за одиницю продукції  - 

Податок на відновлення території % від обсягу чистого 
прибутку 

Витрати на відновлення 
природної території - лісу, 

водного об'єкту тощо 

Сукупна економічна вигода від 
території  

$ за га 
 

Соціальна (суспільна) 
вигода від наявності 
певного типу території в 
межах міста чи прилеглих 

територіях 
Обсяг викидів СО2 одиниць на га 

одиниць в рік 
одиниць на га в рік 
 
  

Збільшення чи зменшення 

викидів залежно від типу 
природніх ресурсів та 
площі (площа лісу, 
водойми тощо) 

* підготовлено автором на основі власних досліджень 
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Рис. 4.16. Функція визначення загальної екологічної вартості природних ресурсів чи 

екосистеми, пов'язаної з процесом урбанізації 

 

На рис. 4.16 наведено математичне представлення даних, які ми навели на рис. 

4.15 щодо економіко-інформаційної моделі витрат, пов'язаних з зеленими 

насадженнями та таблиці 4.11 щодо економічних даних для економіко-інформаційна 

моделі витрат, пов'язаних з зеленими насадженнями,  у контексті процесу розвитку 

урбанізації. 

Використання земельних територій, лісів, угідь, зайнятих під аграрне 

виробництво, життєдіяльність та розвиток міст - усі ці фактори здійснюють значний 

вплив на екологічну ситуацію в регіоні. Тому завжди необхідно брати до уваги та 

планувати економічні наслідки таких подій та прораховувати варіанти розвитку 

використання земель ОТГ, як по країні у цілому,  так і навколо великих міст та 
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прилеглих і приміських територій. Як було представлено вище, інтенсивне 

використання земельних ресурсів, будівництво нових промислових та житлових 

об'єктів несе за собою значні екологічні наслідки. Автор зазначає доцільність 

розробки комплексного підходу до оцінки вартості екологічних втрат та витрат на 

екологію у розрізі територіального та економічного планування органами управління 

міста та радами ОТГ.  Варто розробити нову законодавчо-правову базу економічних 

та правових важелів контролю за впливом на екологію у містах та населених пунктах. 

Гарним прикладом такого планування є міста країн ЄС (Відень, Копенгаген, 

Амстердам, Париж та інші), Сінгапур, окремі міста США, на національному рівні в 

Фінляндії, Канаді та інших країнах світу. Екологічні програми у наведених вище 

містах, включають розробку систем очисних споруд на муніципальному рівні, очистка 

стічних вод та комплексна переробка відходів, рекультивація земель агарного 

призначення, нові плани розбудови міст з врахування концепції сталого розвитку.  

Зважаючи на важливість екологічної складової у вивченні процесів урбанізації, 

слід здійснювати постійний моніторинг екологічної ситуації у містах, мати при цьому 

чіткі критерії для порівняння міста і села та інших територій (не заселених). На 

екологічну ситуацію впливає, як наявність, так і величина зелених природоохоронних 

зон, величина міст та його вплив  на екологічні фактори, регіональні особливості 

кожної території та розташуванням промислових об'єктів певного напрямку 

виробництва, концентрація доріг, магістралей, заводів та  інших об'єктів у межах міста 

та багато інших. 

Важливо зазначити, які є найбільш важливі параметри для дослідження 

процесів урбанізації, як вони впливатимуть на розвиток екологічного  стану та мати 

прогноз на майбутнє. Необхідним є також дослідження впливу розвитку урбанізації 

на динаміку змін у екологічній ситуації, починаючи зі статистичних даних 90-х років 

минулого сторіччя і до сьогодення, як змінювався екологічний стан та проаналізувати 
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збільшення забруднення, спричинене багатьма факторами, у тому числі й 

ущільненням сучасної забудови, утворенням агломерацій тощо.  

          

Висновки до розділу 4  

 

1. Побудовано модель системи економічної оцінки цін на землю з урахуванням 

факторів вартості землі, які розподілені за основними економічним, 

соціальними та фінансовими даними та згруповані за категоріями. 

Представлена модель розроблена у результаті аналізу ринку землі, нерухомості, 

офісних приміщень та зміни курсу валют в Україні, на прикладі даних щодо 

міста Києву з 1996 по 2020 роки, прогнозом представлених вище даних  та 

індексу коефіцієнта інвестицій у нерухомість  до 2025 року включно. Одними із 

ключових критеріїв моделі системи економічної оцінки цін на землю є 

запропонований індекс економічної доцільності землекористування за цільовим 

призначенням та типом використання; використана комп'ютерна інформаційна 

система моделювання цін на землю. 

2. Представлено аналіз поточного стану розвитку міських та приміських територій 

різних країн світу, що підтверджує гіпотезу про доцільність більш глобального 

підходу до опису варіантів розвитку урбанізованих територій, який включатиме 

фактичний стан меж міської забудови та приміських територій, дані про те, що 

можна віднести до зони міста та просторове розміщення основних промислових 

об'єктів і зон роботи міського населення, у той же час, враховуючи офіційну 

політику держави щодо визначення меж міст та трактування урбанізованих 

територій.  Апробацію запропонованого підходу проведено на основі 

економічної оцінки, моделювання та територіального зонування підприємств 

агарного комплексу та харчової промисловості на території України, з 

врахуванням окремих показників для міст: Києва, Львова та Харкова.  
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3. Представлено концепцію раціонального розвитку територій - програму сталого 

розвитку і урбанізації, враховуючи доцільність проведення виваженої політики 

сталого розвитку та раціонального використання земельних ресурсів міста та 

приміських територій, яка дозволить робити еколого-економічне прогнозування 

на наступні 5, 10, 20 та 25 років за умов стрімкого економічного та соціального 

розвитку міста, з урахуванням кліматичних змін та їх можливих наслідків (як 

наслідків процесів, пов'язаних з урбанізацією). Представлена програма 

базується на результатах дослідження у різних секторах сталого землеустрою 

міських і приміських територій та економічній оцінці екологічних наслідків з 

урахуванням принципів раціонального землекористування та системи 

управління земельними ресурсами у контексті сталого розвитку та урбанізації.  

4. Розроблено еколого-економічну модель економічних витрат, пов'язаних з 

землекористуванням та розвитком міських територій, та запропоновано 

концепцію “зеленого міста” у контексті урбанізації. Представлено класифікацію 

інструментів та методів розрахунку економічних витрат, пов'язаних з екологією 

у розрізі концепції сталого розвитку та раціонального землекористування, яка 

стала основою для концепції “зеленого міста”.  
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РОЗДІЛ 5.  

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГНОЗ ЗМІН У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ 

ПІД ВПЛИВОМ УРБАНІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА ТА 

ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ)   

          

    5.1. Управління містом і земельними ресурсами. Концепція «розумного міста»  

 

У наступному десятилітті міста продовжать відігравати свою роль головних 

каталізаторів швидкого економічного росту держав, збільшення землекористування 

та подальшого національного розвитку. Сучасні міста є провідними центрами 

соціальної, політичної та економічної діяльності країн. Сучасні наукові та 

дослідницькі роботи, включаючи звіти ООН з міського розвитку, вказують на те, що 

міста будуть на передньому краї економічного розвитку, а також представлятимуть 

багато нових викликів. У той час як західні країни будуть підтримувати високий 

рівень урбанізації, центри нового зростання міст перемістяться в Азію і ряд інших 

країн, що розвиваються. Економічний фокус переміститься з використання ресурсів 

та економіки на основі торгівлі з єдиним центром бізнес діяльності у бік високих 

технологій, промисловості, а також різновекторного росту і зростання міст. 

Урбанізація сама по собі є безперервним процесом, який знаходиться на передньому 

краї економічних перетворень. Універсальної урбанізації у світі немає.  
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Рис. 5.1. Програма територіального розвитку громади міста чи населеного пункту 

 

На рис.5.1 представлено програму територіального розвитку громади міста або 

населеного пункта, яка складається з чотирьох основних складових - просторового 

розвитку; соціального розвитку; економічного розвитку та сталого розвитку.  Для 

кожної із виділених складових запропоновано стратегічний план розвитку, систему 

стратегічного планування або ж відповідну систему комплексного моніторингу та 

запропоновані складові управління містом чи населеним пунктом. 

Зазначимо, що  деякі міста утворені шляхом злиття невеликих сусідніх міст, 

деякі міста отримують фінансові інвестиції за рахунок місцевого бізнесу і дуже 

швидко ростуть і розвиваються, у той же час є країни, де міста отримують статус 

значних міст (на рівні адміністративних центрів). Середні та великі міста разом з 

передмістями і навколишніми селами утворюють міські конгломерати (кластери або 

центри). Такі центри відіграють важливу роль як у місцевому, так і в національному 
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економічному розвитку. Новостворені міські центри першими залучають інвестиції, 

робочу силу та міжнародний бізнес. Природньо, одним із ключових напрямків 

фінансових інвестицій і використання робочої сили є нерухомість і нові можливості у 

будівництві.  

Міста  приваблюють міжнародні інвестиційні установи, фінансові організації та 

приватних інвесторів, які шукають найвигідніші, стабільні та безпечні локації для 

довгострокових інвестицій. Разом з великими перевагами міста призводять до 

багатьох проблем, таких як «бульбашки» на ринку нерухомості, масове безробіття 

через технологічні зміни та пандемії, які, у свою чергу, можуть призвести до зміщення 

інвестиційного фокусу та призвести до занепаду міст.  

Міські центри можуть впливати на весь регіон або навіть континент, призвести 

до міграції людських ресурсів, швидкого освоєння земельних ділянок і будівельного 

буму. У міру розвитку міського центрального кластера це може вплинути і змінити 

сусідні приміські райони, які можуть перетворитися на постачальника міста 

виробничою та сільськогосподарською продукцією, може привести до банкрутства 

(утворення міста-привиди) або сформувати новий ринок житла для людей, які хочуть 

жити за межами великого міста.  

Ще одна можливість для приміських районів – з'єднатися з містом і разом іти до 

економічним росту. Такі  ефекти можна побачити на рівнях приватного бізнесу 

(домогосподарств) та крупного бізнесу. З точки зору міського та місцевого управління 

такий міський центр разом з приміськими регіонами має значні виклики. У цілому, 

вони вимагають, щоб плани економічного розвитку регіону були змінені і вимагають 

як уже необхідності - довгострокового планування. Сучасний технологічний прогрес 

може допомогти керувати містом за допомогою цифрових систем управління 

інформацією. У  таблиці 5.1 наведено основні функції та сервіси міста у контексті 

розвитку громади, які стосуються просторового, соціального, економічного та 

екологічного  розвитку міст та населених пунктів.  Запропоновано основні сервіси до 
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кожної із складових, та параметри для контролю за цими сервісами та їх 

використанням. Так, основними сервісами просторового розвитку слід назвати - 

ринок нерухомості, система оцінки вартості нерухомості та землі, територіальний 

розподіл та зонування,  транспортне та дорожнє забезпечення та система інженерних 

мереж та енергозабезпечення. 

Таблиця 5.1 

Соціальний стан і урбанізація - розвиток громади 

№ Функція Сервіс Параметри 

1 Просторий розвиток Ринок нерухомості 

Система оцінки вартості 
нерухомості та землі 
Територіальний розподіл та 
зонування  

Транспортне та дорожнє 
забезпечення 
Система інженерних мереж та 
енерго забезпечення 

Моніторинг 

Тип, розмір, ціна, зона - 
об'єкту 
ГІС моніторинг 
Зони міста, метрополії, 

агломерації  

2 Соціальний розвиток Моніторинг соціального стану 
населення  

Ринок праці та зайнятості 
населення  
Забезпечення та моніторинг 
якості - освіти, охорони 

правопорядку та медицини  

Густота населення, 
рівність та нерівність в 

правах\доступу до 
сервісів 
Територіальний 
розподіл населення  

3 Економічний 

розвиток 

Інвестиції в нерухомість 
(комерційна, не комерційна) 
Ринок житлової нерухомості  
Міжміська, національна та 

міжнародна торгівля - 
створення ринкових умов 
Банківська система та кредити 
Започаткування власної справи  

Ринок об'єктів 
нерухомості та ціни 
Вартість ренти та 
оренди 

Банківська ставка  
Обсяг інвестицій та їх 
розподіл 

4 Екологічний 

розвиток 

Моніторинг стану 
навколишнього середовища - 

води,  повітря, шкідливих 
викидів, радіації тощо 
Екологічні збори та 
оподаткування  

Система управління сміттям, 
відходами та утилізацією 
відходів  

Рівень шкідливих 
викидів  

Стан природніх 
ресурсів  
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* підготовлено автором на основі власних досліджень 

Міста для їх функціонування та розвитку вимагають у першу чергу земельних 

ресурсів, людської праці та фінансування, як вже наявних так і таких, що мають 

поповнюватися постійно. Трудова зайнятість, соціальне забезпечення та потреби у 

житлі – це першочергові потреби людей, щоб переїхати у міста і залишитися там. 

Міське самоврядування на місцевому та регіональному чи національному рівнях 

необхідні для життєдіяльності та розвитку міст, а також функціонування його 

інфраструктури. Очистка та постачання води, утилізація відходів та якісне дорожнє 

покриття потрібні у будь-якому великому місті, щоб воно функціонувало належним 

чином. Зелені зони, насадження, парки та торгівельно-розважальні заклади - це місця, 

які люди відвідують щодня або щотижня у кожному великому місті. 

Багато науково-дослідних робіт і статей написані різними авторами про 

вищезгадані аспекти існування та розвитку міських центрів по всьому світу. 

Законодавство, правила землекористування та спеціальні плани будуються, 

плануються щодня або принаймні щомісяця або щокварталу. Тим не менш, існує 

важливий аспект розвитку промисловості у містах, повсякденного життя, який 

випромінює те, що його широко помічають і обговорюють у науково-дослідних 

роботах, що стосуються містобудування та його розвитку.  

Необхідною складовою кожного міста,  щоденно необхідною його населенню - 

це наявність продуктів харчування та їжа. Підприємства аграрного профілю та 

харчової промисловості є невід'ємною частиною будь-якого міста. Вони можуть бути 

безпосередньо пов'язані з містом і бути частиною його великих галузей 

промисловості, або вони можуть бути розташовані віддалено, а їх продукція буде 

перевозитися до міст різними маршрутами: автомобільним або залізничним 

транспортом; водним або морських транспортом; повітряним.    

Однією із головних та найважливіших систем управління містом є транспортна 

система. Важливим також є - інженерні системи забезпечення та системи подачі 
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тепло-, енергоресурсів та води. На рисунку 5.2. представлені складові частини 

інформаційної управляючої системи міста - інформаційна система керування трьома 

під-системами “Розумного Міста”-  інженерні системи, управління трафіком та 

система забезпечення ресурсами. Представлена під-система базується на даних із 

системи електронних датчиків, обчислювального кластеру, сховища даних, 

програмного забезпечення, систем відеоспостереження та моніторингу, систем 

статистичного збору та обробки даних та іншим. Така під-система функціонує, як одна 

або декілька об'єднаних чи розділених мереж збору даних, збереження отриманих та 

попередньо оброблених даних в центральному сховищі, аналізу та обробці даних, та 

візуальному представленню результатів з можливим аналізом чи прогнозом різних 

ситуацій у майбутньому (на основі отриманої, зібраної та обробленої інформації, та за 

допомогою алгоритмів систем машинного навчання та нейронних мереж). Наведемо 

більше детальний опис базового функціоналу та складових трьох під-систем: 

− інженерні системи: 

− система забезпечення, моніторингу та керуванням електропостачанням; 

− збір даних, аналіз та моніторинг процесу переробки, сортування та вивезення 

відходів; 

− система екологічного мітингу, аналізу та прогнозування; 

− моніторинг стану мостів, шляхопроводів, критичних інженерних споруд, 

залізничних сполучень  та інших інженерних систем; 

− управління трафіком: 

− проведення фото фіксації і відеозйомок та надзвичайних ситуацій; 

− моніторинг рівня забрудненості повітря, дорожнього шуму та смогу; 

− інтелектуальна система розподілу трафіка та управління світлофорами; 

− управління системою освітленості доріг та дорожніми автоматизованими 

системами; 
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− моніторинг стану та зміни  погодних умов; 

− система забезпечення ресурсами: 

− система водоочисних споруд, колекторів та забезпечення водопостачання та 

розподілу; 

− моніторинг якості води та повітря; 

− інтелектуальна система контролю тепло- та газо- постачання, розподілу та 

забезпеченості; 

− розумні автоматизовані системи поливу та моніторингу стану зелених зон. 

−  

 

Рис. 5.2. Схема інформаційної системи керування забезпеченням, транспортними та 

інфраструктурними системами міста   

 

Ефективна і прикладна наукова робота вимагає розуміння базових механізмів і 

знань не тільки у відповідній галузі, але і набору інструментів, які можуть бути 

використані для такої роботи. Створення розумних міст як підгалузі дослідження 



267 
 

   
 

урбанізації є складним завданням. Система розумного міста  охоплює багато різних 

галузей, таких як: нерухомість, землекористування, державна політика та 

муніципальні правила управління, географічна інформація та соціальні дослідження. 

Протягом останнього десятиліття привернули увагу і цікавлять багатьох сучасних 

дослідників та науковців окрім сталого розвитку ще і концепція зеленого міста та 

ефективне планування використання природних ресурсів. У той же час нинішній стан 

дослідження процесів урбанізації представив нові виклики та питання, над якими 

необхідно працювати.  

Розумне місто в основному розглядається як частина галузі інформатики. Це 

допомагає вирішити багато нинішніх технічних проблем і питань, нехтуючи тим, що 

місто знаходиться в центрі системи розумного міста. Для вирішення питань і  проблем 

розвитку міста потрібно підійти до його дослідження мультидисциплінарно та 

врахувати соціальну, земельну та економічну ситуацію, а також ринки нерухомості та 

землі. Не можна вивчати клімат і сталий розвиток окремо від міста, оскільки вони є 

одним з ключових учасників екологічних змін.  

Інтелектуальні міські системи можуть і повинні включати соціальні аспекти, 

споживання природних ресурсів і переробку відходів, широке землекористування і 

значні зміни у схемах будівництва [126].  Очевидно, що для продовження своїх 

досліджень у галузі процесів урбанізації та смарт-міста науковці зобов'язані створити 

новий набір методів і використовувати всі доступні інструменти.  

Досягнення у галузі інформатики та поточний стан обчислювальних 

можливостей дозволяють проводити моделювання системи у реальному часі, 

комплексне зберігання, класифікацію та презентацію інформації, візуалізацію  гео-

просторових даних та 3D-моделювання реальних міст у режимі реального часу [127]. 

Окрім того, у роботі представлено наукову методології процесу дослідження 

розумного міста. Така методологія може послугувати основою для наукових 

досліджень, що стосуються розумного міста і суміжних областях. 
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На рисунку 5.3 представлені основні концептуальні економічні аспектах 

системи розумного міста. Міський бюджет, зокрема, міські видатки, управління 

земельними та природними ресурсами, впливають на те, як функціонує така система 

розумного міста. Крім того, на фінансові витрати міста впливає те, що місто генерує 

багато відходів і викидів вуглецю, для забезпечення життєдіяльності міста необхідне 

велике енергоспоживання. А також, будь-яка потенційна система розумного міста, без 

сумніву, повинна включати компоненти екології та сталого розвитку. 

 

 

Рис. 5.3. Економічна складова системи Smart City (Розумного Міста) [128-133] 

Розумне місто у рамках вивчення процесу урбанізації – це нова сфера наукових 

досліджень. Це мультидисциплінарне перехресне дослідження, яке у своїй основі 

включає економіку, соціологію, інформатику, землеустрій та екологію. У той же час, 
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значна частина наукових праць зосереджена лише на певних підгалузях, таких як ГІС, 

просторовий розвиток, управління містом, технологічна інфраструктура, вирішення 

конкретних проблем комп'ютерних технологій або аналіз ринку нерухомості.  

Автор відзначає відсутність вичерпної якісної інформації, яка дозволить 

провести глибокий аналіз та представлення урбанізації як окремої наукової області. 

Не можна досліджувати та вивчати систему розумного міста без попереднього 

визначення набору інструментів та наукових методів, пов'язаних із цією сферою. 

Автор  визнає, що науковими дослідження у даній галузі і значний прогрес в області 

комп'ютерних наук.  

Інструменти та методи інформаційної системи широко використовуються у всіх 

основних галузях наукових досліджень. Інформаційна система розумного міста є 

прикладом впровадження результатів, проведеного теоретичного дослідження, на 

практиці. У таблиці 5.2 міститься перелік основних інструментів для аналізу 

інформаційних систем, які можуть бути використані вченими, які працюють над 

дослідженням та розбудовою системи інтелектуального міста та різними сферами 

досліджень землеустрою. Дані, представлені у таблиці 5.2, є результатом попередніх 

досліджень і моделювання, проведеного в контексті побудови профілів міста,  і 

фокусується саме на комп'ютерних системах та наборі інструментів для їх 

використання.   

 

Таблиця 5.2 

Інформаційна складова системи “Розумного Міста” 

Категорії Інструменти Дані Типи даних Системи 

Соціальна Інформаційні 
системи 

Зайнятості 
Ціни та ринок 

Ринок житла 

Громадське 
здоров'я та 
реагування на 

Демографічні 
Статистичні 

Діаграми та 
графіки  
Документація 

Підтримка 
прийняття 

рішень  
Представлення 
інформації  
Планування 
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надзвичайні 
ситуації  

Економічна Інформаційні 

системи 
 

Інвестицій 

Імпорт 
Експорт 

Економічна 
політика 

 

Фінансові 

Статистичні 
Документація 

Діаграми та 
графіки 

Підтримка 

прийняття 
рішень  
Системне 
моделювання 

Представлення 
інформації  
Планування 
 

Фінансова Інформаційні 
системи 

 

Міський 
бюджет 

Оподаткування 

Фінансові 
Статистичні 

Діаграми та 
графіки 

Представлення 
інформації  

Планування 

Виробництво, 

промисловість 

Керування 
цифровими 
документами 

 

Землекористув
ання 

Розташування 

та площа 

Сільськогоспо
дарське 
виробництво   

Документація 

Картографічні 
дані 

Підтримка 
прийняття 
рішень 

Системне 
моделювання  
Представлення 
інформації  

Планування 
Екологічна Цифрові 

пристрої 
моніторингу 
Правове 
забезпечення 

Міжнародні 
угоди 

Поводження з 

відходами 

Зелені зони  
Моніторинг 
якості повітря 

Статистичні 

Діаграми та 
графіки 

Картографічні 
дані 

Підтримка 

прийняття 
рішень  
Системне 
моделювання 

Представлення 
інформації  
Планування 

Просторовий 

розвиток 

ГІС Топологія 

Земельні 

ресурси  
Цифрові 
картографічні 
сервіси 

Картографічні 
дані  

Візуалізація 

Представлення 
інформації  

Планування 

Міське 

планування 

Інформаційні 
системи 

 

Законодавство 

Зонування та 

поділ площі 
Адміністратив
ний поділ та 
управління 

Документація 

Картографічні 

дані  
Візуалізація 

Представлення 
інформації  

Планування 

Управління 

містом 

Інформаційна 

система Е-місто   

Керування 

документами 

Презентація 

Цифрові дані 

Документація 

Статистичні 

Підтримка 

прийняття 
рішень 
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інформації та 
публічний 

доступ 

Система 
моніторингу та 
сповіщення 

Картографічні 
дані 

 

Представлення 
інформації  

Планування 

Міське 

архітектурне 

планування та 

будівництво 

3D просторова 

візуалізація 

 

Громадські 

простори 

Зображення 
міста та 
основні точки 

зору 

Пам'ятки 
архітектури 

Історичні 

пам'ятки  
  

Документація 

Картографічні 
дані 
Візуалізація 

 

Представлення 

інформації  
Планування  

Природні 

ресурси 

Система 
управління 

 

Водні ресурси 
Управління 
стратегічними 
ресурсами 

Загальне 
управління 
ресурсами 

Документація 

Статистичні 
Картографічні 
дані 

Підтримка 
прийняття 
рішень 

Системне 

моделювання 

Планування 

Безпека та 

нагляд  

Комп'ютерний 
зір 

Сховища даних 

Датчики, 
камери та 
інструменти 

спостереження  

База даних 

Система 

сповіщень та 
реагування 

Мережа та 
безпека 

Цифрові дані 
Картографічні 

дані 

Представлення 
інформації  
 

 

Енергетика 

 

Система 

аналітики та 
прогнозування 

Цифрова 
безпека 

Управління 

живленням 

Система 
сповіщень та 
реагування 

Управління 
мережами та 
безпекою 

Статистичні 

Цифрові дані 
Картографічні 
дані 

Підтримка 

прийняття 
рішень 

Системне 
моделювання 

Представлення 
інформації  
Планування 

* підготовлено автором на основі власних досліджень та даних дослідження 

[133-144] 

Сучасні інформаційні технології можуть слугувати міцним та надійним 

науковим інструментом для дослідження сучасної урбаністики. Без сумніву, такий 
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інструмент, як комп'ютерне бачення, дозволить нам ефективно аналізувати та 

класифікувати просторові дані; а також необхідно використовувати досягнення у 

галузі машинного навчання, що дозволяє будувати надійні моделі прогнозування 

ринку нерухомості або реальні міські моделі, з використанням 3D-платформ 

моделювання, що надає вагомий аргумент для їх використання дослідниками процесів 

урбанізації. 

Використаємо сценарії кейсів, щоб зрозуміти життєдіяльність міста у 

природоохоронному контексті, включаючи різні точки зору та основні розділи 

управління містом, а також функції. Всі перераховані вище дані використовуються 

для створення концептуальної моделі розумного міста. На рисунку 5.4 представлена 

концептуальна модель розумного міста, яка сконцентрована на наданні сервісів. Є три 

основні категорії або  групи людей, які можуть працювати за такою системою, як 

прямо, так і опосередковано впливати неї (змінювати параметри). Кожна з міських 

служб може мати різних структури, що надають послуги, наприклад, приватні 

організації або комунальні соціальні послуги, або покладатися на громадян для її 

проведення.   
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Рис. 5.4. Концепція моделі “Розумне Місто” 

 

Рисунки 5.5 і 5.6 ілюструють вибірку розумної архітектури міста, а також 

позначають основні технічні вимоги до нього. На рисунку 5.6 конкретно описано 

суттєві доповнення та розділи інформаційної системи концептуальної системи 

розумного міста. Система розумного міста складається з трьох секцій – загально 

хмарного масиву датчиків і пристроїв спостереження, програмного рішення – 

інтерфейсу для взаємодії людей з системою “Smart city” та технологічною 

інфраструктурою обчислювального кластера розумного міста. 
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Рис. 5.5. Технічна складова системи розумного міста 

 

Рис. 5.6. Концепція роботи системи розумного міста 
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Розумне місто - це багатовимірне, міждисциплінарне поле для вивчення та 

дослідження, яке не можна повністю вивчити в рамках однієї дослідницької роботи. З 

метою досліджень емпіричних даних автор роботи використав секцію землеустрою 

загального розумного міського сервісного рішення. Ми використовували 

інструменти, методи та інформацію, представлені у вступних та основних розділах 

цієї роботи, для розробки концепції підсобного управління земельними ресурсами 

міста. Результат такої роботи представлений на рисунку 5.7. Представлений сервіс 

складається з трьох основних розділів: бази даних, рівня презентації інформації та 

візуалізації даних, обчислювального та обробного сервера. Є п'ять важливих аспектів 

розумних проектів системи землеустрою, представлених у нижній частині рисунка 

5.8. При прийнятті такої системи слід приділяти їм значну увагу. Як буде розвиватися 

і управлятися програмно-технічна інфраструктура, який необхідний спосіб 

представлення спеціальних даних (різні дослідження або практична робота вимагали 

особливого виду візуальної презентації). Просторові та земельні дані є величезними 

за обсягами і доступні у різних форматах, отримані з різних джерел,  з ПЗ з відкритим 

вихідним кодом або на основі особистих даних дослідження. Тому запропонована 

система повинна мати можливість ефективно отримувати та автоматично 

класифікувати ці дані. 
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Рис. 5.7. Концепція сервісу управління земельними ресурсами, як частини 

Smart City, з акцентом на картографічні дані та земельні ресурси  і формування 

звітності 

 

Рис. 5.8. Концепція сервісу управління земельними ресурсами, як частини 

Smart City, з акцентом на картографічні дані та земельні ресурси  і формування 

звітності 
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         5.2. Прогнозування та моделювання раціонального землекористування у 

місті Києві із урахуванням глобального контексту та змін клімату   

 

Питання урбанізації необхідно розглядати та аналізувати комплексно, 

враховуючи різні фактори, що мають вплив на економіку міста та держави, а саме: 

планування, дизайн міста, стратегічне планування, економічне та фінансове 

планування, екологічна ситуація, а також використання земельних ресурсів і базових 

факторів формування ціни на нерухомість у Києві та в Україні. Окремої уваги у 

стрімкий час урбанізації та розвитку міст потребує вивчення  питання - як зміна 

екологічної ситуації може вплинути на економічні показники району, міста та 

держави у цілому. 

Україна також не стоїть осторонь глобальних викликів часу, пов'язаних з 

глобалізацією та урбанізацією, а саме: значна трудова міграція, застаріле земельне 

законодавство та не ефективне використання земельних ресурсів. Тому, автором 

дослідження було проведено аналіз соціальних, екологічних та економічних чинників, 

що впливають на розвиток економіки окремих об'єднаних територіальних громад 

України. Виявлено, що ключовими з них є: стрімкий розвиток сусідніх держав, таких 

як Польща та Словаччина,  де середня заробітна плата значно вища, ніж в України, та 

становить 1300 $, що спричинило відтік з України працездатного населення, а цей 

процес триває і надалі. Перераховані вище фактори та екологічні катастрофи, такі як 

паводки, лісові пожежі, не ліберальні земельні відносин, що склалися в Україні, 

стримують економічний розвиток міських та приміських територій України. Одним із 

варіантів вирішення вказаних проблем може бути новий підхід до раціонального, 

економічно ефективного використання земельно-ресурсного потенціалу України, а 

саме: генерування найбільшої кількості доданої вартості  за рахунок  зміни фокусу з  

реалізації сировини на виробництво та продаж готової продукції [148].   
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Київ можна назвати прикладом міста України, що стрімко розвиваються. Тому, 

у цьому контексті відбувається зміна використання земельних ресурсів, 

сільськогосподарські та промислові території скорочуються, а територія цивільної та 

житлової забудови стрімко збільшується [149]. На рисунку 5.9 представлено знімки 

картографічних даних, отримані з сайтів: lun.ua та allbc.info. Середня заробітна плата 

у місті Києві становить 560 $, що у 1,5 рази вище за середню по країні. Основна ділова 

діяльність відбувається у 3-х районах міста Києва, а основним видом економічно-

трудової діяльності є торгівля. Але навіть ці економічній показники розвитку Києва 

набагато нижчі за європейські столиці та великі міста світу. Прикладом може 

слугувати Варшава, де середня заробітна плата становить 1700 $, а головними видами 

економічно-трудової діяльності столиці сусідньої Польщі є промисловість, 

будівництво та високі технології. 

 

  

     a               b 
Рис. 5.9. Карти розміщення об'єктів офісної (a) та житлової нерухомості (b) у Києві 

 

Автор роботи акцентує увагу на доцільності запровадження більш гнучкого та 

ефективного механізму економічного планування міст та приміських територій, а 

також довгострокового прогнозування плану розвитку ОТГ і найзначніших міст 
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України. Варто змінити підходи до існуючої закритої моделі землекористування та 

стимулювати виробництво готової продукції з високою доданою вартість, щоб 

ефективно конкурувати на світовому ринку, а тим самим забезпечити високу трудову 

занятість населення України. 

Новий період містобудування вимагає нових теорій і якісно нових досліджень. 

Незаперечним фактом є те, що урбанізація – це тривалий у часі процес. Його темпи 

визначатимуться станом світової та регіональної економіки, а також інноваціями та 

результатами четвертої промислової революції. У наших подальших дослідженнях 

особливу увагу потрібно буде приділити не тільки економічній і соціальній складовим 

процесу урбанізації, а й екологічним факторам. Екологічні питання є однією з 

головних проблем в процесі урбанізації. Це пов'язано зі стрімким розвитком 

інфраструктури, розвитком міст та прибудинкових територій. І як наслідок - 

неконтрольоване дуже стрімке зростання чисельності населення, збільшення кількості 

муніципального та особистого транспорту і розвиток нових підприємств. Усі ці 

фактори негативно впливають на якість життя в містах і можуть знизити 

привабливість нерухомості. Тому, люди не переїжджають в такі центри, а починають 

будувати інші.   

Збільшення чисельності населення у великих містах вимагає пропорційної 

кількості житла для людей, а також розвитку нових житлових комплексів та 

інфраструктури навколо них на майбутнє. На ранніх етапах урбанізації може 

виникнути високий попит на нерухомість і невелика пропозиція, як і в подальшому. 

Тому ціни на існуючу нерухомість значно зростають. Це відбувається в той час, коли 

місто, що швидко розвивається, потребує нової робочої сили, а працівники не мають 

фінансових можливостей на придбання дорогого житла. Це призводить або до 

розвитку сусідніх з центром агломерацій і розвитку нової транспортної 

інфраструктури, або до колапсу ринку нерухомості. Крім того, варто згадати процес 

під назвою «Мильна бульбашка” у нерухомості, про яку ми вже писали вище. Вона 
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характеризується підвищенням цін на нерухомість до надмірно високої вартості, а 

потім різким зниженням до мінімуму. Це явище може призвести до економічного 

колапсу. Інвестиції зростають, але вони не покриваються.  

У новітній історії відбулося кілька подій, які зробили драматичний вплив на 

економіку України та міста Києва. Світова фінансова криза 2008 року вплинула на 

ціни нерухомості в Україні, крім девальвації валюти в Україні. У 2014 році військовий 

конфлікт, війна на сході України та російська анексія Криму вплинули на ринок 

житла, а також подальшу девальвацію валюти.   

Провівши ретельний аналіз статистичних даних по місту Києву та Україні щодо 

розвитку районів, діяльності підприємств та соціально-економічних показників 

можна стверджувати, що столиця нашої держави на сьогодні є центром урбанізації 

[109]. Саме тому, слід звернути особливу увагу на діяльність та розвиток м. Києва, а 

на основі отриманих даних дослідити економічні показники урбанізації, як складової 

частини мікроекономіки. Занадто інтенсивний розвиток міста, ряду його районів  та 

прилеглих до нього територій свідчать про нерівномірний економічний розвиток та 

стан екології. Важливим напрямком подальшого розвитку столиці є децентралізація, 

перегляд плану економічного розвитку та наділення значної уваги питанням екології 

міста. Для вирішення зазначених проблем автор вважає за необхідне розробити гнучку 

економічну модель урбанізації міст, яку можна буде застосувати як для Києва, так і 

інших міст України.   

Поточна площа земельних ділянок Києва становить 82,64 тис. га з населенням 2 

967,4 млн осіб [95]. Як видно з таблиці 5.3, землекористування у столиці 

класифікується за наступними типами: житлові будівлі; громадські будівлі; 

промислові, науково-дослідні та виробничо-господарські території; транспортна 

інфраструктура; зелені зони; водні ресурси; сільськогосподарські компанії та інші. 

Аналіз типів будівель у столиці показує, що найбільшу частку в житловому фонді це 

- приватні будинки 3,76 тис. га та багатоповерхівки – 8,4 тис. га. Нежитлова 
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нерухомість – будівлі та приміщення, які не класифікуються відповідно до 

законодавства до житлового фонду, поділяються на такі види: готельні будівлі, офісні 

будівлі, комерційні будівлі, гаражі, промислові будівлі та склади, будівлі для 

громадських виступів, господарські будівлі та інші будівлі. 

 

Таблиця 5.3 

Землекористування у м. Києві за типом та районами міста 

Тип об'єкта   

землекористування 

Використання 

земельних ділянок, % 

Площа території, 

тис. гектар 

Житлові будинки 1,56 12,97 
Комунальні об'єкти 4,75 3,93 

Промислові і науково-дослідні 

території 

7,99 

 

6,61 

Транспортна мережа 7,45 6,16 

Зелені насадження 54,48 45,03 

Водні ресурси 7,33 6,06 

Землі аграрного призначення 0,21 0,18 

Інші 16,3 13,47 

Загальна 100% 82,64 

* підготовлені на основі даних Державної служби статистики України м. Києва 

За офіційними даними Київської міської державної адміністрації площа м. 

Києва становить 853 км2 з адміністративним поділом на 10 районів та  населенням 

столиці - 2576,6 тисяч осіб [146]. На рис. 5.10 представлено: 1 – Голосiївський; 2 - 

Дарницький; 3 - Деснянський; 4 - Днiпровський; 5 - Оболонський;  6 - Печерський; 7 

- Подiльський; 8 - Святошинський; 9 - Солом'янський; 10 – Шевченківський. 

Представлено адміністративно-територіальний устрій м. Києва за районами: 

−  Деснянський з площею 148 км2 та населенням 358,3 тис. осіб;  

− Святошинський з площею 110 км2 340,7 тис. осіб;  

− Дніпровський 67 км2 354,7 тис. осіб;  

− Печерський 27 км2 152 тис. осіб;  

− Голосіївський 156 км2 247,6 тис. осіб;  

− Дарницький 134 км2 314,7 тис. осіб;  
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− Солом’янський 40 км2 64,8 тис. осіб;  

− Оболонський 110 км2 315,5 тис. осіб;  

− Шевченківський 27 км2 230,2 тис. осіб; Подільський 34 км2 198,1 тис. осіб.  

На жовтень 2019 року середня вартість м2 нерухомості у новобудовах м. Києва 

становила 24000 грн. Найвища середня вартість на нерухомість - у Печерському 

районі і становила 47300 гривень, у той час як сама низька у Дарницькому районі - 

18500 гривень. Дані щодо вартості на нерухомість по іншим районам м. Києва в 

гривнях є наступними – Шевченківський - 33900 грн, Голосіївський - 25000 грн, 

Подільський - 22000грн, Солом’янський - 22000 грн, Дніпровський - 21800 грн, 

Оболонський - 21100 грн, Святошинський - 20000 грн. Варто відзначити, що в 

передмісті Києва середня вартість м2 становить 13500 гривень. Надалі варто 

дослідити виплив і питому вагу нових мікрорайонів на середню вартість нерухомості,  

на загальну вартість за районами та по місту. Також варто провести детальний аналіз 

забудови у передмістях і динаміку зміни цін на нерухомість залежно від відстані до 

Києва [97].   

 

Рис. 5.10. Адміністративно-територіальний устрій м. Києва за районами 
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Важливими показниками стану економіки м.Києва, як урбаністичного центру, є 

низька кількість безробітних – 8.2 тисячі осіб, обсяг реалізованої промислової 

продукції становить 147912,5 млн. гривень, у той час як імпорт товарів перевищую 

експорт на 8256.6 млн.  доларів США, а обсяг реалізованої промислової продукції є 

нижчим за цю різницю і становить близько 6100 млн. доларів США [95]. Так як Київ 

є одним із урбаністичних центрів України, показники його вантажообороту і 

пасажирообороту є високими - 6352,7 млн.т.км і 26729,1 млн.пас.км відповідно.  За 

даними Інституту «Київгенплан» у м. Києві проживає 5,4% населення України, а в 

усіх сферах економічної діяльності працює 6,4% від зайнятих в Україні [147]. У той 

же час на території м. Києва розміщено більше 6% від усіх виробничих та 

невиробничих фондів України. Економічні показники, а саме обсяг валової доданої 

вартості, створеної в усіх галузях економіки міста Києва при розрахунку на душу 

населення, удвічі вищі за середні показники по Україні, при цьому  частка столиці у 

загальнодержавному обсязі становить 10,7%. Наведені вище дані свідчать, що за 

основними показниками економічного зростання Київ випереджує інші регіони 

України. Урбанізація в Україні відзначається значним ступенем централізації і 

концентрації економіки, не рівністю у доходах, а також екологічних і соціальних 

складових. Слід  відзначити, що особливістю проведення дослідження економіки 

урбанізації в Україні є детальний аналіз впливу локальних економік на 

макроекономічні показники на державному і регіональному рівнях. 

У подальшому важливим фактором для аналізу є співставлення інформації 

щодо  кількості суб’єктів господарювання до зміни економічних показників по місту, 

а також зонування і розміщення цих суб’єктів за районами, разом з даними площ  

районів та основними фінансовими показниками (доходи та видатки).  
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Таблиця 5.4 

Кількість суб’єктів господарювання за районами м. Києва у 2018 році 

Райони Усього, 

одиниць 

Підприємства, у 

відсотках до 

загальної кількості 

підприємств 

Фізичні особи-

підприємці, у відсотках 

до загальної кількості 

фізичних осіб-

підприємців 

м. Київ 264707 100 100 

Шевченківський 34086 19,7 19,3 

Дарницький 32684 7,7 14,8 

Солом’янський 29121 10,2 11,4 

Дніпровський 26571 6,7 11,8 

Голосіївський 25822 11,7 8,7 

Печерський 25669 17,7 5,5 

Оболонський 25072 7,7 10,4 

Святошинський 24800 7,2 10,5 

Деснянський 22706 3,8 11,1 

Подільський 18176 7,6 6,5 

 

У таблиці 5.4 наведено показники щодо кількості суб’єктів господарювання за 

районами м. Києва, дані представлені за 2018 рік [95]. Найбільше навантаження за 

кількістю суб’єктів господарювання припадає на Шевченківський район столиці – 

19,7%, у той час як за займаною площею у 27 км2 він є одним з найменшим, як і 

Печерський район столиці, у якому налічується 17,7% підприємств. А найменша 

кількість підприємств розташована у найбільших за площею районах Києва - у 

Деснянському (3,8%, з площею 148 км2),  Дніпровському (6,7%, з площею 67 км2) та 

Святошинському (7,2%, з площею 40 км2). На основі проаналізованої інформації 

можна відзначити, що в Києві спостерігається класична модель центрального міста, 

де основна підприємницька діяльність і найвища вартість нерухомості наявна у так 

званому центрі міста, у той час як околиці служать житловим фондом. Варто 

зазначити, що дані наведено без урахування результатів діяльності банків та 

бюджетних установ. Слід вказати, що існує значна нерівномірність у розташуванні 
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підприємств за районами та у співвідношенні фізичних осіб-підприємців до загальної 

кількості підприємств. 

Ми провели аналіз основних соціально-економічних показників розвитку 

столиці за січень-вересень 2019 року, а саме: середня заробітна плата на одного 

працівника  склала 15378 грн; кількість зареєстрованих безробітних – 8,2 тис. осіб; 

обсяг реалізованої промислової продукції – 147912,5 млн. грн; обсяг виробленої 

будівельної продукції – 26966540 тис грн; вантажооборот – 6352,7 млн.т.км; 

пасажирооборот – 26729,1 млн. пас. км; оборот роздрібної торгівлі склав 152507,4 

млн. грн. Проте, слід зазначити більш швидкі темпи зростання обсягів виробленої 

продукції будівництва,  індекс будівельної продукції за рік склав 124, 8%, тобто у 2019 

році зріс на 24,8% у порівнянні з 2018 роком. У той же час темпи зростання обсягів 

реалізації промислової продукції знизилися на 2,8%, а індекс промислової продукції 

склав 97,2 у тому ж порівнянні. Темпи зростання вантажообороту за рік зросли на 

40,8%, а пасажирообороту на 23,9%. За офіційними даними середня заробітна плата 

для штатних працівників на 2018 рік склала 13542 гривень, найвища у видобувній 

промисловість (44905 грн.), а найнижча в будівництві (8311 грн.) та охороні здоров’я 

(8406 грн.). 

У контексті територіального устрою міста Києва, аналізу основних економічних 

показників і розселення, важливо отримати цілісну картину щодо діяльності 

підприємств, їх вкладу в економіку району та міста [145]. На рис.5.11 представлена 

діаграма кількості суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності м. 

Києва у 2018 році [95]. Аналіз наведених даних показує, що найбільшу частину в 

столиці складають оптова та роздрібна торгівля (30.30%), інформаційна та 

телекомунікаційна діяльність (17.68%), професійна, наукова та технічна діяльність 

(13.87%), а також сфера операцій з нерухомим майном (8.23%). Базуючись на даних 

із забудови міста Києва, стає зрозуміло чому, сільське господарство  (0.52%) і 
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промисловість (5.71) мають одні з найменших показників з кількості суб’єктів 

господарювання у місті Києві.   

 

   

Рис. 5.11. Діаграма відносної кількості суб’єктів господарювання за видами 

економічної діяльності м. Києва у 2018 році [71]       
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Для аналізу рівня економічного розвитку і потенціалу столиці визначимо питомі 

показники економічної діяльності за районами міста Києва, базуючись на показниках 

Головного Управління статистики у м. Києві. Для цього використаємо такі дані: обсяг 

реалізованої продукції (товари та послуги), кількість підприємств, кількість зайнятих 

працівників та витрати на оплату їх праці. Результати проведених розрахунків щодо 

показників економічної діяльності наведено у таблиці 5.5 [62].   

 

Таблиця 5.5  

Питомі показники економічної діяльності за районами міста Києва  

Райони  

м. Києва 

Обсяг реалізованої 

продукції, виробленою 

одним 

(середньостатистичним) 

підприємством, тис. грн 

Середня 

чисельність 

зайнятих 

працівників на 

одному 

підприємстві, осіб 

Витрати на оплату 

праці одного 

працівника, тис. грн 

Голосіївський 45106,9 12 142,3 

Дарницький 18712,4 12 100 

Деснянський 22494,9 9 87,9 

Дніпровський 30126,5 15 102,5 

Оболонський 33076,8 13 116,6 

Печерський 50980,2 30 129,7 

Подільський 50913,5 15 160,9 

Святошинський 28592,7 17 116,1 

Солом’янський 24889,9 12 123,7 

Шевченківський 63539,7 23 143,8 

 

За результатами проведених досліджень можна стверджувати, що економічна та 

екологічна ситуація у місті Києві є нерівномірною. Факторами, які на це впливають є:  

високий темпи житлової, транспортної і цивільної забудови, а також концентрація 

підприємств у певних окремих підрайонах міста. У подальшому доцільно дослідити 

економічну ефективність розташування об’єктів промислової діяльності, типів 

забудови (цивільна, транспортна, житлова тощо) за районами міста, запропонувати 

ефекту модель місто планування. У контексті побудови мікроекономічних моделей 
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автор вважає за доцільне провести дослідження вартості будівництва, землі та оренди 

під комерційну нерухомість у місті Києві та його передмістях.   

Ми вважаємо, що необхідно змістити економічну спрямованість лише з 

використання ресурсів і ведення економіки на основі торгівлі з єдиним центром 

діяльності бізнесів до більш надійного і багатовекторного плану розвитку столиці. 

Краще проілюструвати наш кейс дозволить вивчення статистики інвестицій у 

столицю і визначення ключових галузей, які отримали більше інвестицій за останнє 

десятиліття.  Капітальні інвестиції з січня по червень 2020 року в Києві склали 5 209 

000 467  тисяч гривень [62, 95]:  

− 4484686 тис грн (8,6% від загальної суми інвестицій) - значна частка була 

інвестована в будівництво;  

− 16114753 тис грн (30,9%) у промисловість;  

− 4782678 тис грн (9,2%) у постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиціонування;   

− 4638524 тис грн (8,9%) у транспорт, складська, поштову службу та 

кур'єрську діяльність;  

− 5147098 тис грн (9,9%) в оптова та роздрібна торгівлю, ремонт 

автотранспортних засобів та мотоциклів тощо. 

Слід зазначити, що сектори промисловості включають наступні галузі - 

гірничодобувна промисловість та розробка кар'єрів; переробна промисловість; 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонування; водопостачання, 

каналізація, переробка відходів тощо. 

Для порівняння давайте подивимося на загальний обсяг капітальних інвестицій 

у місті Києві за останнє десятиліття: 

− у 2010 році загальна сума капітальних інвестицій у місто становила 

53725841 тис грн; 

− у 2011 році – 71142412 тис грн; 
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−  у 2012 році – 79614190 тис грн; 

−  у 2013 році – 70320590 тис грн; 

−  у 2014 році – 67832630 тис грн; 

−  у 2015 році – 88138606 тис грн; 

−  у 2016 році – 106295537 тис грн; 

−  у 2017 році – 136044751 тис грн; 

− у 2018 році – 200308295 тис грн; 

−  у 2019 році – 213247802 тис грн. 

У 2020 році спостерігалося зниження загального обсягу інвестицій (майже у два 

рази нижче у порівняні з 2019 роком). Одним із ключових факторів, що з цим 

пов'язаний, була глобальна пандемія та невизначеність на міжнародних та 

регіональних ринках  [62, 95].  

На рисунку 5.12 представлено загальну частку інвестицій у основні види 

економічної діяльності м. Києва за чотирма основними секторами господарства – 

транспорт, торгівля, будівництво та промисловість (виробництво). Якщо вивчити 

ключові галузі промислового сектору, то чотири з них генерують найбільший обсяг 

інвестицій, а отже і майбутній прибуток. Найбільший сектор, а  це - 47% усіх 

інвестицій, займає промисловий сектор;  електроенергетика, подача газу, пари та 

кондиціонування -  21% інвестицій; виробництво основних фармацевтичних 

продуктів і лікарських засобів 8,5%, а також на хімічні виробництва гуми, пластику 

та іншої мінеральної продукції припадає 7,6%  [62]. 
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Рис. 5.12. Частка основних видів економічної діяльності у загальному обсязі 

інвестицій у м. Києві з 2010 по 2019 рік 

 

На рисунку 5.13 ми окреслили сучасний центральний район міста Києва (велике 

коло) та визначили потенційні центи для нового економічного розвитку міста. 

Розвиток транспорту і виробництво продукції є ключовими факторами, які визначать 

стабільне майбутнє економічного зростання для міста і передмість у найближчі 

десятиліття. Необхідно ретельно визначити наступні потенційні місцеві центри 

розвитку з обмеженнями міста і у прилеглих приміських районах. У майбутніх 

наукових роботах ми плануємо окреслити такі потенційні центри, спланувати 

приблизний обсяг необхідних капітальних інвестицій і визначити, які  основні види 

бізнесової діяльності будуть  найбільш доцільними у наступні 5; 25 та 50 років. Крім 

того, слід розглянути екологічну ситуацію та план сталого розвитку столиці, а також 

потенційні проблеми місцевого, регіонального та глобального міжнародного 

масштабу  [15]. 
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Рис. 5.13. Центральний діловий район м.Києва та місцеві центри нового 

економічного розвитку 

 

Для проведення подальшого аналізу ми розділили київську агломерацію 

(урбаністичний центр) на 3 зони: центральний бізнес район (ЦБР), місто Київ (за 

винятком ЦБР) та приміські райони Києва. Приміські райони Києва знаходяться у 

межах 60 км від ЦБР, приблизно за 1 годину їзди від ЦБР. Економічні дані, отримані 

за результатами досліджень, представлені у таблиці 5.6. Існують ключові відмінності 

та помітний поділ між ЦБР, містом Києвом і приміськими районами. ЦБР має високу 

концентрацію розташування офісних будівель, житлових будинків та високу 

щільність міського населення.  

Слід зазначити, що у ЦБР вищі середня зарплата, ціни на нерухомість і землю, 

а також більший попит на їх купівлю, ніж у передмісті столиці. Більша частина вільної 
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площі районів у місті Києві використовується, і є частина для розвитку нових 

економічних можливостей.  Хоча слід зазначити, що лише близько 5% приміських 

ділянок земель покриті будівельними та промисловими об'єктами. Дані  досліджень у 

сфері земельних відносин показують,  що  вартість землі значно відрізняється за 

районами Києва: чим ближче до центру міста, тим вище її вартість, чим далі - тим 

нижча, за винятком нових офісних будівель класу А і сучасних житлових комплексів.  

Капітальні інвестиції у нерухомість м. Києва  є однією з найбільших частин 

загального обсягу інвестицій у місто. Однак, інвестиції зменшуються з 14,9 % від 

загального обсягу в 2010 році, і до 6,7%  в 2019 році, проте почали зростати у 2020  

році до 8,6% [62]. Якщо дослідити частку житла, нежитлових, інженерних споруд, 

земельних  ділянок від загального обсягу інвестицій у м. Київ за видами активів 

протягом останнього десятиліття, то воно показало стабільне зростання до 2020 року: 

− у  2010  році вони становили 53 725 841тис гривень; 

−  у 2015    році – 88 138 606 тис гривень; 

− у 2018   році  – 200 308 тис гривень; 

−  у 2019 році – 213 247,802 тис гривень; 

−  з падінням у першому півріччі 2020  року до 52 090 467  тис. грн. [62].  

Передмістя Києва має значно меншу кількість житлових та нежитлових 

приміщень, інженерних споруд, обсягів земельних інвестицій і, як наслідок, мало 

робочих місць, різноманітних торгівельних центрів тощо є доступними у приміських 

районах. Це призводить до міграції робочої сили та постійних щоденних перевезень 

робочої сили до КБР Києва. У зв'язку з глобальною пандемією, з’явилося багато 

компаній, у яких працівники працюють віддалено або ж у менш завантажених 

районах, а отже передмістя Києва мають гарні можливості для нових інвестицій та 

економічного зростання.   
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Таблиця 5.6 

Основні економічні показники по м. Києву та приміським зонам 

Показники Київ ЦБР КИЇВ Приміські Зони 

Населення,    
тис. осіб 

253.1 2656.4 779.6 

К-ть занятого нас.,   
тис. осіб 

470.4 673.7 92.8 

К-ть працездатного 
населення, тис. осіб 

- 1730 414.8 

Середня зар. плата,   

$ за місяць 

744.1 480.4 452.6 

Загальна площа 

житлового і 
комерційного 
фонду,   
тис. кв. м. 

- 107,536.9 (19.7% від 

заг. площі міста 

219,000 

Промислові, 

науково-дослідні та 
виробничі та 
комунальні 
території,   

тис. кв. м. 

- 66,100 (7.9% від заг. 

площі міста) 

218,050 

Ціна землі,   

$ за кв. м. 

879 83.2 14.2 

Ціна комерційної 
нерухомості,   
$ за кв. м. 

3085 1200 560 

Загальна площа 
офісних приміщень, 
тис. кв. м. 

- 3700 - 

Вартість оренди 

офісу, $ за кв. м. 

38.3 16.6 6.2 

Капітальні 

інвестиції 
інвесторів-
нерезидентів у 2019 
році, $ 

- 70,653,272 (0.9% від 

заг. рівня 
інвестицій) 

1,875,040 (0.1% від 

заг. рівня 
інвестицій) 

* підготовлено автором на основі даних [62, 95, 73] 

 

Середня заробітна плата у Києві вища і  коефіцієнт зайнятості населення також 

вищий; 63,1% робочої сили зайнято у місті проти 58%  у передмістях столиці [62, 95, 
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73]. Багато даних, отриманих дослідниками та фахівцями з консалтингу у сфері 

нерухомості, а також економічні звіти Організації Об'єднаних Націй відзначають, що 

у наступному десятилітті основними каталізаторами економічного зростання і 

розвитку будуть нові міські центри в Азії та ряді інших країнах, що розвиваються, по 

всьому світу [94]. Ключовими визначальними факторами такого стрімкого зростання 

є їх спеціалізації у новітніх технологіях, локальна та регіональна міграція робочої 

сили у напрямку великих міських центрів, збільшення регіонального товарообігу 

через великі морські порти та національні транспортні вузли тощо. У випадку України 

місто Київ є прикладом такого найбільшого міського центру. Однак, якщо 

порівнювати його з місцевими або міжнародними міськими центрами, то Київ відстає 

з точки зору його економічного зростання і загального обсягу отриманих інвестицій. 

Також слід зазначити, що основними економічними показниками в місті та 

передмістях столиці є в основному житлове та офісне будівництво і розвиток торгівлі 

[108].   

Одним з цікавих факторів для вивчення є те, яка частка міжнародних інвестицій 

надається місту та передмістям столиці. Приміські райони отримують більш помітно 

низькі або набагато менші обсяги інвестицій, ніж саме місто. Одним з цікавих 

висновків є розміри часток міжнародних інвестицій у місцеві бюджети як у місті, так 

і у передмістя. Відзначимо, що помітно нижча їх частка потрапляє у приміські райони, 

і вони отримують набагато менші суми інвестицій. Це один з ключових напрямків 

можливого потенційного зростання передмість та майбутніх можливостей їх 

економічного розвитку. Для таких можливостей ще потрібні відкритий ринок землі, 

нова законодавча база для відкритого бізнесу, а також державна та місцева підтримка.     
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Рис. 5.14. Центральний діловий район Києва, межі міста та потенційні центри 

для інвестицій 

 

На рисунку 5.14.представлено потенційні центри нового економічного розвитку 

Київської області. Такий центр був визначений та сформований на основі даних, 

отриманих у результаті проведеного комплексного дослідження, аналізі даних по 

розвитку транспортної інфраструктури, зокрема регіональних і міжнародних 

автомагістралей, аеропортів і їх близькості до населених пунктів. У позначених 

точках є багато вільних не зайнятих земель, але вона недоступна для загального 

продажу, а її власників найчастіше важко знайти.  

У той час як місто Київ надає більш відкритий доступ до оренди землі для 

житлового будівництва. За даними Генерального плану розвитку міста Києва загальну 
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площу житлових і громадських будівель планується збільшити на 40% у найближчі 

20 років, і це в основному у передмістях столиці [95]. Центри вказують, що у межах 

міста розглядаються майбутні будівельні майданчики та нові громадські центри, які 

окреслять межі міста. Усі вищезазначені факти дають вагомі аргументи для нових 

інвестиційних можливостей та економічного зростання. Крім того, у найближчі п'ять 

років потенційно може бути прийняте і ухвалене нове законодавство, що стосується 

відкритого ринку землі [15]. 

Одним з найважливіших факторів для міста є вплив процесу урбанізації на його 

екологію, а також знання того, як зміна екологічної ситуації може вплинути на 

економічні показники певного району міста (рис. 5.15). Найбільш забрудненими 

районами столиці є: 

− Печерський (найменший за площею - 27 км2), обсяг викидів 

забруднюючих речовин за 2018 рік у якому склав 18254,3 т;  

−  Голосіївський – 3534,6 т; 

−  Деснянський – 2424,7 т;  

− Дарницький -  1099,6 т.  

Найбільш чистими є найбільший за площею Оболонський район столиці (491,5 

т викидів) та Подільський (493,5 т викидів). Проте, необхідно також зазначити, що 

екологічна ситуація щодо викидів забруднюючих речовин за рік погіршилася лише в 

Оболонському (на 5,9%) та Святошинському (1,7%) районах, а у Дніпровському, 

Голосіївському та Деснянському значно покращилася.  
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Рис. 5.15. Діаграма кількості викидів забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення за районами м. Києва у 2018 році 

 

Загальна кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря м. 

Києва від стаціонарних джерел забруднення за районами у 2018 році  склала 29239,3 

т і становить 64,3 % від показників 2017 р. Найбільше забруднило столицю у 2018 році 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 25456,4 т викидів; 

переробна промисловість - 1814,3 т викидів; транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність - 729,2 т викидів; робота систем водопостачання, 

каналізації, поводження з відходами - 252,2 т викидів.   

Базуючись на наведених вище даних, можна стверджувати, що екологічна 

ситуація у м. Києва є складною, а у деяких районах столиці вона близька до 

небезпечної. Найбільш забрудженими у місті Києві є Печерський, Голосіївський та 

Деснянський райони. У той же час у цих районах зосереджено основні підприємства 

міста (Печерський), вони є самими великими за площею (Голосіївський і 

Деснянський) відносно інших районів міста. За даними спостережень за останні 

десять років та їх порівнянням з аналогічними даними щодо екологічної ситуації  
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різних столиць європейських держав, слід зазначити, що стан здоров’я населення 

міста Києва погіршився [62]. Окрім того,  місто Київ має нижчі показники 

економічного розвитку і доходів населення, ніж європейські столиці. Усі ці дані 

неодмінно будуть враховані у подальшому, при більш детальному розгляді 

економічних показників щодо питань урбанізації міста Києву та його приміських 

територій, а також всієї України.   

У майбутньому для прогнозування різних варіантів землекористування в межах 

міста та приміських зонах і прогнозування оптимального вибору типу об'єкту, 

територіального розподілу чи зонування слід розробити багатоскладову інформаційну 

систему прогностичного моделювання на основі методу машинного навчання та 

системи комп'ютерного бачення. На рисунку 5.16 наведено приклад спрощеної моделі 

прогнозування із застосуванням Марківської моделі та математичного представлення 

прогнозування цін на об'єкт нерухомості у майбутньому з використанням методу 

Монте-Карло (рисунок 5.17). Математичне представлення засноване на стандартній 

моделі розрахунку майбутніх цін на акції з використанням Вінерівського процесу. У 

подальшому це представлення буде потребувати уточнення та доповнення, базуючись 

на приведеній моделі станів Марківського процесу (рисунок 5.16.).     
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Рисунок 5.16. Системна прогностична модель економічної складової змін у 

землекористуванні у контексті глобальних процесів урбанізації 
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Рисунок 5.17. Математичне представлення прогнозування цін на об'єкт нерухомості 

у майбутньому (L - ціна в майбутньому, L(0) - поточна ціна,  Δt - часовий проміжок, 

c - очікувана ціна в майбутньому, v - очікувана волатильність, ε - випадкове число зі 

стандартного нормального розподілу) 

 

5.3. Моделювання сценаріїв розвитку урбанізаційних процесів    

 

У сучасному глобалізованому світі  урбанізація  це - безперервний процес, який 

впливає на більшу частину людей на всіх континентах і у різних регіонах. На сьогодні 

міста є центрами соціальної, політичної та економічної діяльності. У світі немає 

універсального поняття урбанізації, деякі міста формуються шляхом злиття 

невеликих сусідніх міст, деякі міста шукають можливості отримання величезних 

обсягів місцевих і міжнародних інвестицій. А у деяких  країнах міста стають у стан 

своїх власних центрів розвитку на регіональному чи національному рівнях, в окремих 

випадках на міжнародному рівні. Без сумніву, усі такі дії призводять до однакових 

результатів – нові міські центри формують вісь нових економічних та інвестиційних 

можливостей.  Слід зазначити, що існує глобальна тенденція, коли центри 

економічного розвитку зміщуються із заходу до країн Азії і швидка урбанізація 

призводить до багатьох нових викликів, таких як швидке поширення пандемій, 

екологічні катастрофи, економічна нерівність і безробіття [66].   

З метою представлення варіантів розвитку урбанізованих територій та, беручи 

до уваги моделі профілів урбанізації, ми розробили представлення економічного та 

просторового розвитку міст - “Осі урбанізації”, які згруповані та визначені наступним 

чином:  
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− прогнозований вектор просторового розвитку, базується на запланованому 

рості чисельності населення, площі міста та економічному розвитку з 

визначеним темпом; 

− сталий розвиток, розвиток міських територій, який базується на плані програми 

сталого розвитку територій;   

− вектор промислового розвитку\новий центр ділової активності, основною 

характеристикою даного вектору розвитку є інвестиційний профіль об'єктів 

території, окремих значущих підприємствах, технічних парків та групи 

промислових об'єктів;  

− нульовий вектор просторового розвитку - це стагнаційний економічний та 

соціальний розвиток міста, з подальшим або розвитком, або ж занепадом у 

визначний час та\або внаслідок певних економічних, екологічних та 

законодавчих чинників;  

− багатовекторний просторового розвиток, включає у себе декілька інших осей 

урбанізації, може мати чітко окреслений головний фактор розвитку або 

відбуватися внаслідок сукупної дії декількох чинників впливу та, при якому у 

першу чергу, відбувається розвиток за рахунок збільшення населення міської 

території та нової забудови (може відбуватися, як за рахунок приєднання 

прилеглих територій, так і за рахунок уведення в експлуатацію та забудови 

нових територій та\або використання нових технологій будівництва);  

− багатовимірний просторовий розвиток - складний багатогранний варіант 

розвитку територій, який базується на декількох або більше головних факторах 

розвитку та, який як правило є прогнозованим або запланованим;   

− одно-\дво-\багато- вимірний вектор від'ємного розвитку (криза, надзвичайна 

ситуація тощо) відбувається занепад територій внаслідок дії одного або групи 

негативних факторів впливу. 
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Рисунок 5.18. Карта місця розташування найбільш населених міст світу  

  

На рисунку 5.18 та таблиці 5.7 представлено результати аналізу інформацію та 

даних щодо міст світу на кожному континенті з найбільш швидкими темпами 

приросту населення (%) за останні 5 років. До першої десятки таких міст, які 

розташовані у Індії, В'єтнамі, Китаї, Нігерії, ОАР та Омані увійшли: 

1) Мацапурам, Індія - 44%; 

2) Кантхо, В'єтнам - 37%; 

3) Суцянь, Китай-  37%; 

4) Кожикоде, Індія - 35%; 

5) Абуджа, Нігерія - 34%; 

6) Сучжоу, Китай - 33%; 

7) Шарджа, ОАР - 32%; 

8) Путянь, Китай - 32%; 

9) Мускат, Оман - 31%; 

10)  Коллам, Індія - 31%. 
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Як бачимо, по три з десяти таких міст за найвищими темпами приросту 

населення знаходяться в Індії (44%, 35%, 31%) та Китаї (37%, 33%, 32%).  

Слід зазначити, що у той же час серед найбільших міст світу за загальною 

чисельністю населення є такі міста, як Делі, Шанхай, Дакка, Кіншаса, Чунцін, Лахор, 

Бангалор, Лагос, Каїр та Пекін. Найбільший відсотковий приріст населення 

відбувається у країнах Африки від 2.5 до 4% у середньому.  Країни, де у певних містах 

відбувається найбільший приріст чисельності населення це - Індія, В'єтнам, Китай, 

Нігерія, ОАЕ, Оман, Танзанія, Індонезія, Мадагаскар, Сомалі, Уганда, Гана, Замбія, 

Мозамбік, та є лише окремі такі міста у США.   

У таблиці 5.7 представлено результати аналізу даних щодо поточної чисельності 

населення, зміни приросту населення (%), темпи росту ВВП (%), середній річний 

приріст території таких міст (%) та ВДО (валовий дохід). Найбільша кількість таких 

міст у Китаї та Індії, хоча найбільше місто за чисельністю населення (понад 37 млн. 

осіб) знаходиться у Японії. Зазначимо, що приріст населення не завжди 

супроводжується зміною розмірів території міст, як то у Токіо, Пекіні, Тяньцзіні чи 

Москві та інших містах, хоча іноді така тенденція спостерігається, як то в Лагосі, Делі, 

Кабулі та Джакарті. Столиця України місто Київ знаходиться на 155-й позиції міст 

світу у рейтингу серед найбільш населених міст світу за даними ООН. 

 

Таблиця 5.7 

Найбільш населені міста світу, соціальні та економічні дані 

№ 
** 

Назва міста Країна Поточне 
населення, 

осіб 

Зміна 
населення,

% 
 

Ріст ВВП, 
% 

Середній 
річний 

приріст 
території,

% 

ВДО,  
% *** 

1 Токіо Японія 37’339804 -0.14  1.18 - 3.56 

2 Делі Індія 31’181376 2.94  1.68 3.48 2.69 

3 Шанхай Китай 27’795702 2.72 1.66 - 1.85 

4 Сан Паоло Бразилія 22’237472 0.88 1.08 1.06 6.38 

5 Мехіко сіті Мексика  21’918936 0.63  1.28 0.90 2.16 

6 Дакка Бангладеш 21’741090 3.5  1.24 2.79 3.4 

7 Каїр Єгипет 21’322750 2.02  1.16 1.56 6.77 
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8 Пекін Китай 20’896820 2.12  1.46 - 1.75 

9 Мумбаї Індія 20’667656 1.26  1.49 2.32 3.26 

10 Осака Японія 19’110616 0.29  1.16 - 6.53 

11 Карачі Пакистан 16’459472 2.27 1.15 3.19 3 

12 Чунцін Китай 16’382376 3.21 2.23 1.46 2.27 

13 Стамбул Туреччина 15’415197 1.48  1.23 1.75 5.45 

14 Буенос Айрес Аргентина 15’257673 0.69 1.15 0.97 8.49 

15 Калькутта Індія 14’974073 0.84  1.88 1.74 3.9 

16 Кіншаса ДР Конго 14’970460 4.38  0.59 3.89 3.2 

17 Лагос Нігерія 14’862111 3.44  - 4.44 5.3 

18 Маніла Філіппіни 14’158573 1.69  1.23 1.55 4.10 

19 Тяньцзінь Китай 13’794450 1.51  1.33 - 1.64 

20 Гуанчжоу Китай 13’635397 2.51 1.84 1.88 1.99 

21 Ріо-де-Жанейро Бразилія 13’544462 0.64  1.1 0.93 4.92 

22 Лахор Пакистан 13’095166 3.58 1.14 3.12 4.5 

23 Бангалор Індія 12’764935 3.56  8.5 2.79 2.77 

24 Москва Росія 12’593252 0.44 1.31 - 3.94 

25 Шеньчжень Китай 12’591696 1.9  1.76 2.51 1.84 

26 Ченнай Індія 11’235018 2.41  1.44 1.68 3.03 

27 Богота Колумбія 11’167392 1.72  1.23 1.84 4.6 

28 Париж Франція 11’078546 0.56  1.3 - 2.87 

29 Джакарта Індонезія 10’915364 1.35 1.58 3.03 4.48 

30 Ліма Перу 10’882757 1.53 1.27 1.53 5.3 

31 Бангкок Таїланд 10’722815 1.74 1.15 1.11 5.03 

33 Сеул Південна 

Корея 

9’967677 0.04 1.31 - 1.9 

35 Лондон Англія 9’425622 1.31 1.14 - 3.23 

37 Тегеран Іран 9’259009 1.36 1.06 1.28 - 

40 Луанда Ангола  8’631876 3.63 0.63 3.96 4 

44 Нью Йорк США 8’230290 -0.64 1.29 - 4.76 

52 Ріяд Саудівська 
Аравія 

7’387817 
 

2.16 
 

0.93 - 10.5 

54 Багдад Ірак 7’323079 2.5 1.08 2.37 - 

55 Дар ель Салам Танзанія 7’046892 5.15 0.77 4.39 5.2 

56 Сантьяго Чилі 6’811595 0.66 1.27 1.17 3.82 

60 Торонто Канада 6’254571 0.93 0.92 1.48 3.23 

64 Йоганнесбург ЮАР 5’926668 2.49 1.43 2.20 7.79 

67 Барселона Іспанія 5’624498 0.7 1.33 - 5.03 

71 Санкт 
Петербург 

Росія 5’504305 0.67 - - 4.2 

74 Абіджан Кот-д'Івуар 5’354826 2.92 0.94 2.49 9.6 

78 Мельбурн Австралія 5’061439 1.89 0.91 0.99 3.58 

80 Сідней Австралія 4’991654 1.33 0.86 1.09 3.48 

94 Кабул (до 2021) Афганістан 4’335770 2.71 1.17 
  

4.74 3.5 

155 Київ Україна 3’000604 
 

0.42 1.41 - 7.5 

* підготовлено автором на основі власних досліджень та даних ООН 

** позиція міста у рейтинг найбільш населених міст світу за даними ООН 

*** ВДО - валовий дохід, також відомий як валовий дохід від оренди – це 

загальна валова орендна плата, зібрана з нерухомості, порівняно з ринковою вартістю 
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нерухомості або ціною покупки: Валовий прибуток = валова річна орендна плата / 

поточна ринкова вартість (дані за березень 2020). 

 

Міжнародні інвестиційні установи, фінансові організації та приватні інвестори 

шукають найбільш вигідні, стабільні та безпечні місця для довгострокових інвестицій. 

Природно, одним з ключових напрямків їх інтересів є нерухомість і можливості 

нового будівництва. Новостворені міські центри першими залучають такі інвестиції. 

Однак, нові економічні ситуації, такі як “бульбашки” ринку нерухомості та пандемія, 

можуть призвести до зміщення інвестиційного фокусу. У своїй роботі ми пропонуємо 

новий шлях економічного зростання міст, який розглядає вищезазначені питання, і 

пропонує шляхи вирішення стабільного економічного зростання, як для приватної 

організації, так і для громадськості. Для вивчення такого об'єкту ми обрали місто Київ, 

столицю та найбільший міський центр України.    

Закони  (України включно), нормативно-правові акти, містобудівний 

генеральний план, а також план розвитку міста є основними документами, які 

визначають забудову міста [145]. Важливими є також економічний та фінансовий 

плани розвитку держави,  так як  вони визначають обсяги та розподіл використання 

коштів. Автор під час проведення дослідження використав: практичні матеріали з 

містопланування і розбудови міста, типові моделі забудови, використання земельних 

ресурсів, варіанти розбудови міської та приміської інфраструктури, розроблені 

міжнародними проектними інституціями, консорціумами, а також приватними 

установами і організаціями. У сучасних умовах в Україні проводиться політика 

децентралізації і розподілу коштів на місцях. Тому, автор відзначає необхідність 

проведення збору даних та аналізу економічних показників розвитку міст, як до, так  і 

під час процесу децентралізації. У нашій роботі ми проведемо кількісний та  

статичний аналіз,  побудуємо економічні та аналітичні моделі для подальшого 

впровадження результатів досліджень. Для побудови теоретичних моделей ми 



306 
 

   
 

використали основи системного аналізу та обробки даних. Для розуміння стратегії 

розвитку міста використано проектну документацію, документи  містопланування і 

державної статистичної звітності.   

На рисунку 5.19 представлено сценарії розвитку територій на основі профілів 

урбанізації, системи управління земельними ресурсами, системи розумного міста та 

плану сталого розвитку. Система розумного міста включає: інформаційні системи 

моніторингу  використання земель та територіальне планування, а також економічної 

та екологічної оцінки наявних забудов та прогнозування змін; систему підтримки 

прийняття рішень щодо розбудови та розвитку територій, комплексну багатоцільову 

інтелектуальну систему управління містом, або безпосередньо - розумне місто.  

 Складова сталого  розвитку включає: аналіз екологічного та кліматичного стану 

забудованих територій, визначення проблем сталого розвитку, проведення еколого-

економічної оцінки стану земель, їх класифікації та розробку сценаріїв просторової 

експансії, і як результат - створення каталогу розбудови територій. А до сценаріїв 

розвитку територій слід віднести: моделювання  землекористування, територіальне 

зонування, дані щодо населення, рівень розвитку економіки міста, інвестиції та інші 

економічні складові, а також зміни призначення територій. За результатами такого 

аналізу та розробленням сценаріїв запропоновано формулу для розрахунку 

економічної  вигоди від сталого землекористування, у якій враховані прогнозовані дні 

щодо вартості земельних ділянок, їх кількості, даних щодо введення в експлуатацію 

та використання.         

Наведено складові системи прогнозування простого розвитку територій та 

варіантів землекористування, економічної та еколого-економічної оцінки: 

1) сценарії та їх характеристика: 

−  зони: 

− лісо-паркова, 

− дорожньо-транспортна, 
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− систем забезпечення та обмеженого доступу\використання, 

− техногенної забудови: 

o урбанізована, 

o не-урбанізована, 

− складного ландшафту, 

− водна; 

− території: 

− комерційного призначення, 

− некомерційного призначення, 

− муніципального\районного\державного використання, 

− обмеженого використання; 

−  осі урбанізації: 

− прогнозований вектор просторового розвитку, 

− сталий розвиток,  

− вектор промислового розвитку\новий центр ділової активності, 

− нульовий вектор просторового розвитку, 

− багатовекторний просторового розвиток, 

− багатовимірний просторовий розвиток,  

− одно-\дво-\багато- вимірний вектор від'ємного розвитку (криза, 

надзвичайна ситуація тощо); 

2) інструменти: 

−  ГІС розподілу та представлення числових характеристик - зони та 

території, 

−  проектування та планування осей урбанізації, 

−  прогнозування зміни типу зон земельного об'єкту та вихідні дані; 

3) системи моделювання: 
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−  економічна, 

−  соціальна, 

−  екологічна, 

−  еколого-економічна; 

4) політика\нормативно-правове регулювання: 

−  потреба та\або запитна зміну варіанту використання чи розвитку нових 

територій\об'єктів; 

−  політика розподілу пріоритетів - розвитку та розподілу 

коштів\інвестицій; 

−  розробка та впровадження інструментів для регулювання варіантів 

використання та проведення комплексних оцінок; 

−  нормативно-правове забезпечення просторового зонування та 

територіального  розподілу; 

−  економічне, екологічна та соціальне планування просторового та 

територіального розвитку; 

5) результати моделювання та роботи системи: 

−  запропоновані\прогнозовані сценарії землекористування; 

−  економічна оцінка варіантів землекористування та прогнозування 

прибутку\втрат\норма прибутку; 

−  оцінка інвестиційної привабливості та прогнозованого обсягу інвестицій 

у часі; 

−  представлення чистих витрат, пов'язаних з еколого-економічним 

індексом урбанізації протягом певного періоду\життєвого циклу 

використання території чи об'єкту; 

6) індикатори: 

−  числова характеристика просторового розвитку урбанізації; 
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−   числовий індикатор типу зони чи території; 

−  дані територіального планування, обмежень, законодавчих норм та інших 

(Генеральний план територій); 

−  картографічні та візуальні дані територій; 

−  дані по динаміці змін у землекористуванні; 

7) моделі: 

−  еколого-економічна модель оцінки; 

−  прогнозування економічного та\або просторого розвитку території; 

−  індекс економічної вартості урбанізації у контексті програми сталого 

розвитку. 
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Рисунок 5.19. Сценарії розвитку територій на основі профілів урбанізації, системи 

управління земельними ресурсами, системи розумного міста та плану сталого 

розвитку (Tsb - чиста економічна вигода від сталого землекористування та її зміни у 

часі) 
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На рисунку 5.20 представлено інформаційні системи, які опрацьовують аспекти 

управління земельними ресурсами інтелектуальних міських систем. Взаємодія з 

такою системою ведеться у чотири етапи. Перший етап полягає у виборі правильної 

загальної категорії даних про землю; наприклад, водним або земельним ресурсам, 

електромережам або дорожній інфраструктурі, покриттю вулиць та будівель або 

нерухомості та майну.  

Наступним кроком буде вибір найбільш відповідного набору інструментів. Цей 

крок можна буде здійснювати в автоматичному режимі, коли система вибирає 

найбільш релевантний набір інструментів для категорії ресурсів. На панелі 

інструментів також визначається, який буде тип виводу даних; презентація інформації 

відбудеться наприкінці процесу. Для того, щоб системи зробили свою роботу, дані не 

потрібні. Ці дані вносяться у систему вручну, а потім класифікуються за типом, або 

цей крок можна зробити і у ручному режимі.  

На кінцевому етапі процесу роботи системи представлено вихід, у нашому 

випадку така система має п'ять типів виходів або присосок, які пов'язані з поданням 

інформації про цифрову карту. Цей вивід включає у себе набір інструментів, які 

можуть бути використані для кращого розуміння виводу або проведення необхідної 

пост-обробки роботи з вихідними даними. Слід зазначити, що екологія та моніторинг 

кліматичних змін разом із візуалізацією наявних водних ресурсів є невід'ємною 

частиною будь-яких серйозних досліджень міста або моделювання розумного  міста.    
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Рис. 5.20. Концепція інформаційної системи землеустрою, картографування та ГІС 

 

Зазначимо, що 3D моделювання, візуалізація карт та моделювання систем є на 

сьогодні найбільш корисними, сучасними та значущими галузями для використання 

при проведенні досліджень. Ці інструменти допомагають науковцям та дослідникам 

не тільки презентувати отриману інформацію, але й проводити моделювання даних у 

режимі реального часу, а також будувати моделі прогнозування з повною 

візуалізацією потенційних результатів. Географічні дані та різного типу інформація 

використовуються для візуалізації міста та його земельних ресурсів, а також їх 

використання у віртуальному  3D-середовищі. Такі моделі можуть бути як 

статичними, так і динамічними. У цьому випадку дослідник має можливість 

проаналізувати параметри і протестувати моделі у режимі реального часу з 

візуалізацією вихідної інформації досліджень. Цей набір потужних інструментів 



313 
 

   
 

вимагає більших обчислювальних ресурсів і навичок для їх обробки та отримання 

результатів.  

Набагато простіше управляти та експлуатувати дані з цифровими 

картографічними рішеннями з попередньо створеним набором інструментів. 

Потенційний розвиток такого рішення цифрового картографування планується 

провести у майбутньому автором. Інтерфейс користувача, а також основні 

інструменти цієї системи представлені на рисунку 5.21. Основний акцент у зручності 

використання інтерфейсу та його функцій робиться на аналітику у режимі реального 

часу, різні шари карт, які можна додавати/видаляти та працювати просто та 

прямолінійно.  

Служба землеустрою може бути частиною загальної інформаційної системи 

розумного міста або ж слугувати автономним окремих інструментом у такому 

процесі. Важливим аспектом використання веб-сервісів у землеустрої є співпраця та 

різні інструменти управління проектами команди. Робота, яка виконується 

індивідуально, може бути візуалізовано у команді, яка має один і той же проект, або 

навіть може співпрацювати з декількома типами карт у режимі реального часу. 

Проектування і розробка таких систем не є тривіальним завданням, а є яким, що 

вимагає проектування складної інтелекуальної системи. 
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Рис. 5.21. Концепція інформаційної системи управління земельними ресурсами 

та міським даними 

 У таблиці 5.8 представлені сценарії розвитку територій з економічними, 

екологічними та соціальними складовими для різних типів територій та профілів, 

починаючи від базового (початкового) і до де-урбанізованого. До кожного з типів 

територій (профілів) наведені складові розвитку, які чинять найбільший вплив на 

можливі сценарії розвитку територій, такі як: змінне значення ВВП міста за роками 

(під дією впливу економічних та екологічних змінних,) змінне значення індексу 

внутрішніх та зовнішніх інвестицій, питоме значення приросту населення,  змінне 

значення середньо-річного приросту урбанізованої території тощо. До кожного із 
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семи типів територій підібрані найбільш відповідні сценарії розвитку  на основі осей 

урбанізації. На основі таких сценаріїв можна спрогнозувати подальші варіанти 

розвитку територій та зміни профілю урбанізації. 

 

Таблиця 5.8 

Сценарії розвитку територій - економічна, екологічна та соціальна 

складові  

Тип території 

Профіль 

Складові розвитку Сценарії розвитку  

(осі урбанізації) 

Базовий 

(початковий) 
Змінне значення ВВП 
міста за роками (під дією 
впливу економічних та 
екологічних змінних) 

Змінне значення індексу 
зовнішніх інвестицій  
Питоме значення 
приросту населення 

 Змінне значення 
середньо-річного 
приросту урбанізованої 
території 

1. прогнозований вектор просторового 
розвитку 
4. нульовий вектор просторового розвитку 

Типовий Змінне значення ВВП 
міста по рокам (під дією 

впливу економічних та 
екологічних змінних) 
Змінне значення індексу 
внутрішніх та зовнішніх 

інвестицій 
Питоме значення 
приросту населення 
 Змінне значення 

середньо-річного 
приросту урбанізованої 
території 

1. прогнозований вектор просторового 
розвитку 

3. промислового розвитку\новий центр 
ділової активності  
6. багатовимірний просторовий розвиток 

Низько-

урбанізований 

Питоме значення 
загального обсягу 

внутрішніх інвестицій 
Питоме значення 
чисельності населення 
Змінне значення 

середньо-річного 

2. сталий розвиток 
5. багатовекторний просторового розвиток 
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збільшення площі 
зелених зон 

Високо-

урбанізований 

Змінне значення ВВП 

міста по рокам (під дією 
впливу економічних та 
екологічних змінних) 
Змінне значення індексу 

внутрішніх інвестицій 
Питоме значення 
приросту населення 
 Змінне значення 

середньо-річного 
приросту урбанізованої 
території 

2. сталий розвиток 

3. вектор промислового розвитку\новий 
центр ділової активності 
5. багатовекторний просторового розвиток 
6. багатовимірний просторовий розвиток 

7. одно-\дво-\багато- вимірний вектор 
від'ємного розвитку 

Екологічний 

(зелене місто) 
Питоме значення 
середньо-річного 
збільшення площі 

зелених зон 

2. сталий розвиток 
6. багатовимірний просторовий розвиток 

Перехідний Змінне значення ВВП 
міста по рокам (під дією 
впливу економічних та 
екологічних змінних) 

Змінне значення індексу 
внутрішніх та зовнішніх 
інвестицій 
Змінне значення  

чисельності населення 
Змінне значення 
середньо-річного 
приросту урбанізованої 

території 

3. вектор промислового розвитку\новий 
центр ділової активності 
4. нульовий вектор просторового розвитку 
6. багатовимірний просторовий розвиток 

7. одно-\дво-\багато- вимірний вектор 
від'ємного розвитку 

Де-урбанізований Змінне значення 

загального обсягу 
внутрішніх та зовнішніх  
інвестицій 
Змінне значення  

чисельності населення 
Змінне значення 
середньо-річного 
зменшення урбанізованої 

території 

4. нульовий вектор просторового розвитку 

7. одно-\дво-\багато- вимірний вектор 
від'ємного розвитку 

* підготовлено автором на основі власних досліджень 

У подальшому для більш точного прогнозування варіантів землекористування 

доцільно розробити комп'ютерну систему моделювання на основі методу машинного 
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навчання. Така система дасть змогу провести комплексний аналіз та здійснити 

прогнозування варіантів розвитку об'єктів та територій для задач містобудування. 

Представимо план розробки системи на основі використання можливостей нейронних 

мереж, систем комп'ютерного бачення та інформаційного моделювання:    

− підготувати вхідні дані та очікувані результати, прогнозовані дані; 

− визначити критерії для дослідження та моделювання - рівень урбанізації та 

розвитку території, економічні показники розвитку території та об'єкту та інші; 

− розробити структуру моделі на основі результатів, представлених у даній 

науковій роботі;  

− провести порівняльний аналіз існуючих алгоритмів та методів машинного 

навчання, обрати серед них шляхом імітаційного моделювання декілька, що 

найбільше підходять для вирішення обраних задач; 

− провести попереднє тестування обраних алгоритмів на заданому наборі даних 

та з заданням очікуваних вихідних даних, для перевірки обраних методів;  

− розробити математичне та алгоритмічне представлення моделі на основі 

формул та методів запропонованих у даній роботі; 

− створити модель комп'ютерної системи на основі моделей представлених 

Розділах 4 та 5  роботи;  

− розробити алгоритм картографічного розпізнавання та представлення 

просторих даних об'єктів, територій та зонування на основі моделі осей 

урбанізації;  

− розробити відповідне програмне забезпечення; 

− провести тестування системи на основі визначення рівня урбанізації з кількома 

прикладами (міста, що розвиваються; до і після Урбанізації)   та різними 

просторовими об'єктами соціального та комерційного призначення;  
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− визначити основні параметри, що впливають на розвиток рівня урбанізації 

територій у майбутньому, з вказуванням програми сталого розвитку, зеленого 

міста та профілів урбанізації; 

− представити комплексну багатовимірну економічна модель урбанізації. 

 

Висновки до розділу 5  

 

1. Окреслено міста, як окремі територіальні  функціональні одиниці, де 

відбувається основна трудова діяльність населення, які слугують центрами 

соціального забезпечення життєдіяльності людей та економічного розвитку 

території на місцевому, локальному та державному рівнях, й управляються на 

трьох рівнях:  муніципальному, обласному (федеральному) та національному.  

2. Представлена концепція системи керування містом, яка включає основні 

категорії економіки урбанізації, що враховують міський бюджет, політику та 

регулювання управлінням земельними та природними ресурсами, видатки на 

управління відходами та зменшення наслідків шкідливих викидів у повітря, 

водойми та землю, розвиток та підтримку критичної інфраструктури, включно 

з усіма видами енергоресурсів.  

3. Розроблено інформаційну систему “Розумне місто” засновану на 12 рівнях 

системи керування містом; наведено основні технічні та інфраструктурні 

вимоги до розроби та впровадження такої системи у процесі управління містом. 

Представлено макет роботи системи та концепцію сервісу управління 

земельними ресурсами розумного міста, яка може слугувати основою для 

процесу підтримки при прийнятті рішень щодо раціонального управління 

земельними ресурсами.  

4. Підтверджено та вдосконалено концепцію формування нових центрів 

економічного розвитку у межах міста та приміських територіях, як таких, що 
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формують вісь нових економічних та інвестиційних можливостей 

територіального розвитку.  Представлено концепцію системи землеустрою, 

картографування та ГІС, що враховують програму сталого розвитку територій 

та економічну оцінку екологічних наслідків урбанізації, для подальшого 

моделювання різних варіантів територіального розвитку та землекористування.  

5. Запропоновано здійснити територіальний розподіл та зонування для міста 

Києва та його приміських зон на основні розрахунку економічних показників; 

створити нові місцеві центри економічного розвитку у приміських зонах (Зона 

1, 2 і 3). Проведено аналіз економічної діяльності населення, транспортних 

видатків, економічної оцінки екологічної ситуації та існуючих центрів 

зайнятості населення; здійснено зонування міста Києва на:  центральний 

діловий район та потенційні центри інвестиційного розвитку.   
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ВИСНОВКИ    

 

У дисертаційній роботі проведено комплексне теоретичне еколого-економічне 

дослідження та здійснено прогнозування розвитку територій та землекористування 

під впливом урбанізації, економічного розвитку та екологічних змін, представлено 

концепції розумного міста та “зеленого міста”, узагальнено економічні, соціальні та 

екологічні дані в широкому контексті галузі економіки природокористування та 

підгалузі дослідження економіки урбанізації.  

1. Базуючись на проведеному опрацюванні великої кількості наукових праць, 

теоретичних і практичних методів дослідження та загальних науково-

практичних формулювань обґрунтовано важливість мультидисциплінарного 

підходу до дослідження економіки урбанізації. Запропоновано авторську 

методологію багатофакторного дослідження урбанізації у контексті 

глобальних, регіональних, національних і  локальних рівнів, що базується на 

результатах досліджень та моделях, наведених різним вченими урбаністами.  

Представлено визначення урбанізації, що включає  соціальний та екологічний 

виміри, розроблене у контексті  наук про Землю та економічних наук, і 

складається з двох компонентів - стану урбанізації та процесу урбанізації. 

Описано складові системи дослідження та управління містом, важливих 

параметрів процесу та стану урбанізації, що визначає рівень соціально-

економічного розвитку урбанізованих територій, та включає систему міських 

сервісів та управлінських інституцій.  

2. Проведено ґрунтовне опрацювання та аналіз великої кількості документів, серед 

яких  ті, що стосуються Паризької кліматичної угоди, друкованих праць 

видатних українських та зарубіжних вчених, нормативно-правових документів, 

що пов'язані з екологічними та економічними факторами урбанізації, на основі 

чого запропоновано новий механізм моделювання використання земельних 
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ресурсів при урбанізаційних процесах у мегаполісах та великих містах з 

врахуванням територіального зонування міста, центрального бізнес-району 

(ЦБР) з приміськими зонами та регіоном. Розроблено систему для класифікації 

основних інструментів вивчення урбанізаційних процесів та систематизовано 

основні засоби для геоінформаційного моделювання в економіці урбанізації. 

Запропоновано систему територіального зонування у землекористуванні, яка 

розподіляє території у межах міста за приміськими територіями та прилеглими 

районами, розподіляє типи земельних ділянок для певних видів економічної 

діяльності, з врахуванням еколого-економічної моделі вартості. У системі 

територіального зонування місто є центральної складовою, воно визначається 

базою соціального забезпечення життєдіяльності людей, центром економічного 

розвитку території на місцевому, локальному та державному рівнях, містом 

проводиться управління на трьох рівнях:  муніципальному, обласному 

(федеральному) та національному. Проведено апробацію представленої системи 

на прикладі міста Києва ти прилеглого району, проведено його розподіл на три 

економічно-територіальні зони та окремий Центральний Бізнес Райони (ЦБР) 

міста, опрацювавши визначені економічні та соціальні дані щодо обраних 

територій.   

3. Запропоновано еколого-економічну модель для прогнозування майбутніх змін 

у розвитку міст та навколишніх територіях на основі проведеної систематизації 

значної кількість факторів впливу на розвиток та формування міст, разом із 

приміськими територіями; використання емпіричних даних щодо 12 міст світу  

та 3 великих міст України (Київ, Харків, Львів), а саме: основні соціально-

економічні показники розвитку міста, дані по ринку нерухомості, валютному 

ринку, ринку землі та прогнозуванню економічних наслідків від екологічних 

катастроф, змінами клімату, поширенню інфекцій та розвитку епідемій у цих 

містах, а також узагальнивши фактори прямого та опосередкованого впливу 
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урбанізації, та доведено вплив зазначених факторів та їх взаємозв'язок зі зміною 

макроекономічної ситуацій у регіоні та світі.  

4. Побудовано комплексну багатокомпонентну методологію для проведення 

економічної оцінки наслідків та впливів процесу урбанізації на поточний 

економічний стан підприємств, потенційний економічний розвиток та загальну 

економічну активність економічного регіону (проведено територіальне 

зонування), проаналізовано економічні дані щодо підприємств агропереробної 

та харчової промисловості у трьох ключових урбанізованих районах України: 

Київ, Харків та Львів; визначено важливі чинники випливу розвитку економіки 

району на рівень урбанізацію та проведено економічне моделювання і 

територіальне зонування обраних підприємств. Запропоновано модель 

економічної оцінки урбанізації, що включає фактори прямих та непрямих 

економічних витрат на землекористування у розрізі економічного розвитку 

урбанізованих територій, яка врахувала аналіз даних на основі проведеного 

зонування міста Києва за ЦБР та приміським зонам, територіальному розподілу 

прилеглих територій, і є продовженням моделі класифікації урбанізації та 

емпіричних досліджень на основі територіального зонуванням обраних міст. 

5. Розроблено систему класифікації та агрегації даних, економічних, соціальних, 

фінансових, екологічних показників та інструментів для створення 

інформаційної моделі представлення урбанізаційних процесів; запропоновано 

якісно нові методи дослідження та представлено концепцію інформаційно-

обчислювальної системи аналізу даних, на основі якої побудовано модель 

еколого-економічного прогнозування урбанізації та процесів комплексного 

аналізу; удосконалено систему збору даних щодо різних економічних 

параметрів земельних ділянок у міських та приміських зонах великих міст.   

6. Розроблено модель прогнозування та розрахунку грошової оцінки витрат на 

поліпшення екологічної ситуації, мінімізацію негативних наслідків, пов’язаних 
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із процесами урбанізації - соціальним та економічним розвитком міст, 

територій, використанням природних ресурсів міських та приміських зон та 

акцентом на земельні ресурси, на основі проведеного опрацювання кластеру 

інформації щодо 13 міст світу: дані з екологічного моніторингу в контексті 

процесів урбанізації, про стан, прогноз та нормальний обсяг систем управління 

відходами та шкідливими викидами, особливо СО2, зелені зони (площа, 

розташування, вартість утримання), наявні кліматичні угоди, а також наукових 

праць у галузі економіки природокористування та національних планів із 

зменшення негативних наслідків кліматичних змін.  У результаті моделювання 

та використання основних методів еколого-економічного дослідження, 

представлено глобальну концепцію дослідження екологічних витрат,  

пов'язаних з урбанізації, на основі якої  розроблено проєкт інформаційної 

комп'ютерної системи дослідження.  

7. Представлено хронологічну модель системи економічної оцінки цін на землю з 

урахуванням факторів вартості землі та вартості об'єктів нерухомості, 

земельних ділянок, офісних приміщень та основних економічних показників 

ринку нерухомості, обсягу та коефіцієнту інвестицій  для міста Києва; отримані 

результати досліджені та розподілені за основними економічними, соціальними 

та фінансовими даними, згруповані за категоріями для періоду з 1995 до 2020 

року;  проведено прогнозування змін їх середньої вартості на подальші 20 років 

з урахуванням динаміки зміну курсу валют. Запропоновано індекс економічної 

доцільності землекористування за цільовим призначенням та типом 

використання, розроблений з використанням комп'ютерно- інформаційної 

системи моделювання цін на землю. Представлений індекс є одним із ключових 

критеріїв для алгоритму розрахунку економічної оцінки цін на землю.  

8. Розроблено еколого-економічну модель оптимального розвитку територій та 

використання земельних ресурсів, концепції раціонального розвитку територій, 
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а саме: програми сталого розвитку в умовах урбанізації, враховуючи результати 

експериментального дослідження та аналізу даних у контексті сталого розвитку 

міста та приміських зон. Акцентовано необхідність проведення виваженої 

політики еколого-економічного моніторингу та  прогнозування, як складової 

системи раціонального управління та використання земельних ресурсів 

урбанізованих територій, з подальшим прогнозування на періоди до 25 років та 

урахуванням різних варіантів наслідків кліматичних змін і їх впливу на 

економічний та соціальний рівень розвитку міст. 

9. Запропоновано еколого-економічну модель “зеленого міста”, яка є 

продовженням концепції комп’ютерної інформаційної системи сталого 

розвитку міста у майбутньому, базується на результатах розрахунків 

економічної оцінки екологічних наслідків, та враховує принципи раціонального 

землекористування з використанням інструментів і методів розрахунку 

економічних витрат, пов'язаних з екологією, та системи управління земельними 

ресурсами у контексті сталого розвитку процесу урбанізації. 

10. Удосконалено систему «Розумного Міста», а саме: інформаційну модель 

управління земельними ресурсами та процесами у місті,  12-ти рівневу систему 

керування процесами прийняття рішень в управлінні містом, сервіс управління 

земельними ресурсами розумного міста, систему моніторингу за екологічною 

ситуацією та технічною інфраструктурою критичних об'єктів та систем міста.  

11. Представлено проект математичної моделі для розрахунку оптимального 

місцерозташування та територіального зонування в умовах урбанізації, нових 

інфраструктурних, комерційних та некомерційних об’єктів з урахуванням зміни 

цін на землю, відкриття ринку землі та екологічних витрат, що у подальшому 

дасть змогу надати змістовні методичні рекомендації з оптимального вибору 

земельних ділянок на урбанізованих територіях. Наведена економічно 

обґрунтована концепція на базі моделювання по місту Києву, що дозволяє 
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визначити місце розташування та описати процес формування нових центрів 

економічного розвитку у межах міста та приміських територіях, як таких, що 

формують вісь нових економічних та інвестиційних можливостей для 

територіального розвитку.                 
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