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Мета публікації – розкриття сутності поняття «міський розвиток» у його взаємозв’язку з якістю життя населення, 
аналіз досвіду міжнародного співробітництва і розроблення урбаністичних концепцій з особливою увагою до концепції 
інтегрованого розвитку міст, яка вже сприйнята в Україні. Виклики урбанізації та можливості протидії породженим 
нею загрозам стали невід’ємною складовою багатьох стратегічних документів, затверджених в останні десятиріччя 
на міжнародному рівні в галузі просторового і сталого (збалансованого) розвитку. Їх ключовою метою є покращення 
якості життя населення, а практична реалізація цілей розвитку неможлива без постійного моніторингу проблем, які 
впливають на стан міської спільноти, її життєздатність, а також підходів до їх вирішення. Незважаючи на відмінності у 
прояві наслідків урбанізації в окремих країнах, різні повсякденні практики і моделі трансформації міського простору, 
потреба у розробленні конкретних стратегій розвитку українських міст потребує аналізу зарубіжного, зокрема 
європейського, досвіду планування й управління їх розвитком і визначення можливостей його імплементації. Зміни у 
підходах до міського розвитку розглянуто крізь призму еволюції найвідоміших сучасних концепцій, спрямованих на 
зниження загального рівня «проблематичності» життя містян. Новизна статті – у постановці завдання дослідження 
засад міського розвитку з позицій якості життя населення, існуючих концептуальних напрацювань і  затверджених 
міжнародних документів.
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The purpose of this publication is the interpretation of the concept of «urban development» in its relationship with the quality 
of life concept, the analysis of international cooperation experience and the development of urban concepts with special 
attention to the integrated urban development approach, which is accepted in Ukraine. The challenges of urbanization and the 
possibilities of counteracting its threats have become an important part of many international strategic documents approved in 
recent decades in the framework of spatial and sustainable (balanced) development. Their key goal is to improve the quality 
of life of the population, and the practical realization of development goals is impossible without continuous monitoring of 
problems that affect the city community, its viability, as well as approaches to their solution. Despite the differences in the 
manifestation of the consequences of urbanization in different countries, different common practices and patterns of urban 
transformation, the need to develop specific strategies for the development of Ukrainian cities requires an analysis of foreign, 
in particular European, experience in planning and managing their development and determining the possibilities for its 
implementation. Changes in approaches to urban development are considered through the prism of the evolution of the well-
known modern concepts, each of which aims to reduce the overall level of «problematic» life of cities. The novelty of the 
article - in the formulation of the task of studying the urban development principles associated with quality of life, existing 
conceptual drafts and approved international documents.
Key words: quality of life; sustainable development; urbanization; urban development; Ukraine.

Актуальність дослідження
В умовах активізації євроінтеграційних проце-
сів впровадження політики сталого (збалансова-
ного) міського розвитку має стати невід’ємною 

складовою державної регіональної політики в 
Україні. Узгодження глобальних, національних, 
регіональних та місцевих концепцій, стратегій і 
програм просторового розвитку держави потре-
бують уваги до оцінки ступеня збалансованості 
її урбаністичного поступу з позицій якості жит-
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тя населення. Це особливо актуально у зв’язку з 
процесом децентралізації, збільшенням в останні 
роки масштабів внутрішньої міграції населення, 
потребою у формуванні економічних полюсів 
зростання з одночасним пожвавленням розвитку 
сільської місцевості – основи безпечного і зба-
лансованого розвитку українських міст. 

Сучасні міста – основні носії економічного, со-
ціокультурного, наукового, освітнього, демогра-
фічного потенціалів України, тому забезпечення 
сталого міського розвитку є актуальним завдан-
ням, бачення якого має бути науково обґрунто-
ваним і стратегічно оформленим. Врахуванню 
підлягають чимало чинників: історія виникнення 
міст та освоєння території, економічний потен-
ціал і наявна інфраструктура, природні ресурси 
і географічне положення конкретних поселень. 
Особливо важливим є врахування потреб та інте-
ресів населення, адже саме людина та її добробут 
є ключовими рушіями розвитку. 

У 2015 р. Генеральна Асамблея ООН затверди-
ла підсумковий документ «Порядок денний в га-
лузі сталого розвитку на період до 2030 р.». Ціль 
11 цього документу безпосередньо стосується 
проблем урбанізації, а уряди країн, у т.ч. Украї-
ни, взяли на себе зобов’язання забезпечити від-
критість, безпеку, життєздатність та екологічну 
стійкість розвитку міст і громад. Ця ціль об’єд-
нала економічні, соціальні, демографічні, культу-
рологічні, екологічні аспекти життя суспільства. 
Йдеться про забезпечення інтегрованого роз-
витку міст, фундаментальною метою якого стає 
поліпшення якості життя населення, вирішення 
проблем його адаптації до екологічних, соціаль-
них, працересурсних, соціокультурних наслідків 
урбанізації, трансформації соціуму і простору. 

У вітчизняній науковій літературі питання 
сталого міського розвитку і сучасних процесів 
трансформації міст у контексті якості життя і 
нових просторових тенденцій тільки починають 
осмислюватися [3, 5, 6, 10, 14, 17, 20]. Контекст 
розгляду проблем дуже широкий – від просторо-
вих і соціальних аспектів урбанізації до пошуку 
шляхів імплементації зарубіжного досвіду управ-
ління містами. 

Найпродуктивнішим науковим напрямом, що 
об’єднав фахівців різних країн у проблемному 
полі й підходах до розгляду урбанізації як 
феномену, пов’язаного не лише зі зростанням 
частки міського населення, стала геоурбаністика, 
в поле зору якої потрапляє еволюція, просторова 

організація і функціонування міських систем 
з урахуванням рівня розвитку, способу, умов та 
якості життя населення.

В Україні вже відомі практичні ініціативи у 
розробленні та реалізації планів інтегрованого 
міського розвитку за участю Німецького товари-
ства міжнародного співробітництва (GIZ), Феде-
ральних міністерств Німеччини з навколишнього 
середовища, охорони природи, будівництва та 
ядерної безпеки та з економічного співробіт-
ництва та розвитку, Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України. Зокрема, у 2017-2018 рр. 
у рамках проекту «Сильні міста – сильна Украї-
на» передбачено відбір і впровадження інфра-
структурних проектів для розвитку більш інклю-
зивних, прийнятних для життя та економічно 
ефективних міст і скорочення викидів парнико-
вих газів у чотирьох обласних центрах – Вінниці, 
Житомирі, Полтаві та Чернівцях [11].

М е т а  цієї публікації полягає у розкритті сут-
ності поняття «міський розвиток» у його взаємо-
зв’язку з якістю життя населення, аналізі досві-
ду міжнародного співробітництва й розроблення 
урбаністичних концепцій з особливою увагою до 
концепції інтегрованого розвитку міст, яка вже 
сприйнята в Україні. 

Виклад основного матеріалу
Урбанізація і міський розвиток у координатах 
якості життя населення
Одним із стрижневих процесів зміни якості жит-
тя населення в Україні є урбанізація, особливості 
перебігу і наслідки якої, зокрема суспільно-гео-
графічні, надовго визначили територіальну ди-
ференціацію розселення, виробництва, моделей 
поведінки населення і способів сприйняття світу, 
а також тих проблем, які значно загострилися у 
сучасний період. З іншого боку, в процесі управ-
ління розвитком міст важливим є забезпечення 
максимально комфортних умов життєдіяльності 
для кожного жителя, його потреб у праці, спожи-
ванні різних послуг, відпочинку тощо. 

Серед найвідоміших теорій просторового 
розвитку в аспекті якості життя населення слід 
виділити два великі напрями – модернізм та 
постмодернізм. У 1980-тих роках прихильники 
модернізму прагнули до найраціональнішого 
використання ресурсу території для найповнішого 
забезпечення потреб економіки і громади міста. 
Вирішального значення при цьому надавалося 
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простоті та функціональності планування міста, 
проте впровадження стандартизації у містобуду-
ванні призвело до однотипності забудови і втрати 
багатьма містами своєї самобутності. Прикладом 
цього стали т.з. «спальні райони» з багатоповер-
ховою панельною забудовою, які існують у ба-
гатьох містах країн Східної Європи. Для таких 
районів характерним є низький рівень розвитку 
соціальної інфраструктури, незадовільний стан 
інженерних мереж, нерідко – високий рівень зло-
чинності тощо [13]. 

Постмодернізм ґрунтується на трьох тезах про 
існування різних людських потреб, способів ви-
словлення цих потреб, форм організації міського 
простору. Головна ідея – орієнтація на забезпе-
чення потреб містян у комфортному середовищі 
та зміцнення різних форм суспільного життя. Ак-
цент зміщується від раціонального використання 
території до використання інтегрального потен-
ціалу міста (а часто – і його оточення) в інтересах 
людини.

Урбанізація на різних своїх стадіях і в особли-
вих проявах змінила життя більшості країн сві-
ту. Зростання міського населення і міст означали 
новий уклад життя, нові взаємодії й навантажен-
ня, що не минуло безслідно в жодній країні світу. 
Настає час розрізняти вузьке розуміння урбаніза-
ції (зростання міського населення) і широке (як 
процесу міського розвитку, що супроводжується 
формуванням відповідних соціальної організації, 
умов та способу життя населення та їх поширен-
ням на сільську місцевість, а також відповідною 
управлінською діяльністю, спрямованою на за-
безпечення сприятливого середовища життє-
діяльності людей). Виявляється, що зростання 
міського населення не завжди і не всюди супро-
воджується всебічним розвитком міст. Цей дисо-
нанс найменше виражений у розвинених країнах; 
там термін Urban development (міський розви-
ток) взагалі домінує над терміном Urbanization 
(зростання міст і міського населення). Найбіль-
ше він проявляється у країнах, що розвиваються. 
Своєї специфіки на хвилі індустріалізації та ідео-
логізації він набув і у постсоціалістичних краї-
нах, у т.ч. в Україні. 

Все це стало підставою для пошуку шляхів по-
долання проблем розвитку міст, різних для країн 
світу, проте однакових у ціннісному спрямуванні 
щодо їх розв’язання. 

Міста, з одного боку, є реально існуючими гео-
графічними об’єктами, з іншого боку, являють 

собою певний діяльнісний простір (економічний, 
соціальний, культурний, інформаційний тощо). 
Межі географічного і діяльнісних просторів мо-
жуть не збігатися і це принципово для розуміння 
поняття «міський розвиток». Розширення діяль-
нісного простору міста до масштабів глобальної 
економіки в різних сферах життєдіяльності пе-
редбачає налагодження комунікації між різними 
агентами, які присутні в діяльнісному просторі 
міста, розуміння його суб’єкт-об’єктної природи. 
Місто виступає суб’єктом тією мірою, якою воно 
здатне визначати власне майбутнє, залучати ре-
сурси для розвитку, впливати на попит та пропо-
зицію на глобальних і національних ринках тощо. 

Отже, вимоги до змісту міського розвитку 
значно ускладнюються і не обмежуються питан-
нями проектування його планувальної структури.

Фахівці трактують розвиток міст як: «об’єктив-
но сформовану систему функціонування суб’єк-
тів території (міста), засновану на стійкому та 
збалансованому відтворенні соціально-економіч-
ного, природно-ресурсного, інноваційного, еко-
номічного та іншого потенціалів, спрямованих на 
підвищення якості життя населення і збільшення 
внеску муніципального утворення у національну 
економіку» [19]. 

У нинішніх умовах, на нашу думку, орієнти-
ром має бути стабільний і гармонійний розви-
ток міських поселень в їх взаємодії із сільською 
місцевістю на основі дієвої економіки, стало-
го відтворення людського потенціалу та його 
ефективної зайнятості, збільшення рівня і поліп-
шення якості життя населення, у т.ч. за раху-
нок максимального використання інтегрального 
потенціалу території. При цьому у поле зору 
потрапляють всі «зрізи» якості життя: матері-
альний, пов’язаний зі здоров’ям населення, його 
відтворенням і добробутом; функціональний, де 
життя оцінюється з точки зору потреб і можливо-
стей людини у взаємодії з соціально-економічни-
ми, культурними, екологічними та іншими «про-
сторами»; системно-соціальний, який розкриває 
особливості середовища життя, його відповід-
ність вимогам безпеки. 

Розвиток міст у рамках глобального 
співробітництва ООН 
Проблеми урбаністичного поступу тривалий час 
розглядаються у рамках глобальної концепції ста-
лого розвитку, а імплементація останньої супро-
воджується спрямуванням свідомості в бік «місь-
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кого» мислення, міських ініціатив і проектів. Ур-
банізація – історичний феномен, тому її єдиного 
загальновизнаного визначення не існує. На наш 
погляд, для кожного етапу розвитку суспільства 
має бути розроблене своє визначення урбаніза-
ції, враховуючи нелінійність та інерційність цьо-
го процесу. Відзначимо, що єдиного підходу до 
трактування поняття «урбанізація» немає навіть 
серед структурних підрозділів ООН (таблиця 1).

Оскільки проблеми економічного, соціального 
та екологічного розвитку інтенсивніше прояв-
ляються у містах, то питання міського розвитку 
цілком обґрунтовано включають до угод і орга-
нізаційних заходів міжнародного рівня. Міста 
розглядаються як «піонери» щодо впровадження 
результатів науково-технічного прогресу з метою 
формування конкурентоспроможної стратегічної 
перспективи розвитку регіонів та держав і забез-
печення високих стандартів життя населення. У 
свою чергу, якість життя населення слід розгля-
дати не як просту сукупність соціальних показ-
ників розвитку, а як системний об’єкт стратегії 
забезпечення збалансованого розвитку територій 
різного рівня, у т.ч. міст, що пов’язує економічні, 
інвестиційні рішення з цільовими результатами 
покращення умов життя населення (насамперед 
екологічних).

Визнання виняткової ролі міських поселень у 
процесі забезпечення збалансованого розвитку 

Визначення Джерело

Зростання міст унаслідок переміщення населення із сільських 
районів у пошуках кращої роботи і кращих умов життя 

THE WORLD BANK
[URL: http://www.un.org/ru/
youthink/urbanization.shtml]

Процес концентрації населення в містах внаслідок міграції з 
сільських районів або збільшення кількості міських районів

UN-HABITAT
[URL: http://unhabitat.org/time-to-think-

urban-un-habitat-brochure-2013]
Процес, який описує зміни в популяції невеликих сільських 
поселень, де сільське господарство є домінуючою сферою 
економічної активності, і популяції, зосередженої у великих, 
щільно населених міських поселеннях, які характеризуються 
домінуванням промисловості та сфери послуг

UNFPA
Фонд народонаселення ООН

[URL: http://www.unfpa.org/urbanization]

Процес збільшення частки міського населення, який 
супроводжується зростанням економічної, політичної й 
культурної значущості міст порівняно з сільською місцевістю

Департамент ООН з економічних і соціальних 
питань

[URL: http://gtmarket.ru/ratings/
urbanization-index/info]

Глобальний процес зміни соціального та екологічного 
ландшафту на кожному континенті. Є результатом міграції 
населення з сільських районів на додаток до природного 
міського демографічного росту

ВООЗ
[URL:http://www.who.int/globalchange/

ecosystems/urbanization/ru/]

держав світу відображається на хронології подій, 
пов’язаних із ініціативами, заходами і документа-
ми сталого розвитку, у т.ч. сталого розвитку насе-
лених пунктів (рис.1). 

З часу рішення про заснування Програми ООН 
з населених пунктів (ООН-Хабітат) минуло май-
же 40 років, відтоді актуальність міжнародного 
співробітництва у галузі розвитку поселень не-
ухильно зростає. Конференції Хабітат відбува-
ються раз на 20 років і визначають глобальний 
порядок денний для політики у сфері розвитку 
населених пунктів на різних територіальних рів-
нях. Хабітат І відбувся 1976 р. у Ванкувері (Кана-
да), Хабітат ІІ – в 1996 р. у Стамбулі (Туреччина), 
Хабітат ІІІ – 2016 р. у Кіто (Еквадор). Ключові 
зустрічі ООН з питань сталого розвитку, такі як 
Всесвітній саміт зі сталого розвитку у 2002 р. та 
Ріо+20 у 2012 р., послідовно підтверджували ос-
новні положення Програми Хабітат. 

Ключовою темою останньої конференції Ха-
бітат ІІІ був сталий (забалансований) розвиток 
міст, підставами для обрання якої стали два ос-
новних аргументи: 1) глобальна урбанізація зли-
денності – тобто поширення останньої не тільки 
у сільських, але більш інтенсивно – у міських по-
селеннях; 2) визначальна роль міст у забезпеченні 
екологічної стійкості й зміні клімату. Стаття 27 
Нового порядку денного міського розвитку, прий-
нятого на цій конференції, стверджує, що націо-

Таблиця 1. 
Визначення поняття «урбанізація» міжнародними організаціями
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Рис. 1. Проблематика розвитку міст у хронологічних рамках 
міжнародного співробітництва ООН 

нальним, субнаціональним і місцевим органам 
управління та всім зацікавленим сторонам нале-
жить взяти на себе зобов’язання «сприяти рів-
ному розподілу можливостей і переваг, які здат-
на запропонувати урбанізація і які дозволяють 
усім жителям, незалежно від того, живуть вони 
в організованих чи неорганізованих поселеннях, 
мати нормальне, гідне життя, що приносить за-
доволення, і повністю реалізувати свій людський 
потенціал»1. 

Принципи формування комфорту і сприятливих 
умов життя населення в рамках забезпечення 
сталого урбаністичного розвитку закладені й у 
діяльність глобальної асоціації міст і місцевих 
урядів ICLEI – Local Governments for Sustainability 
(International Council for Local Environmental 
Initiatives)2. Аналогічні принципи закладені в 
систему координат для європейських стійких 
міст (The Reference Framework for Sustainable 
Cities: a European Vision)3. 

З 2014 р. сталий міський розвиток є однією з 
ключових цілей стратегії регіонального розвитку 
«Європа 2020: стратегія розумного, стійкого і 
всеосяжного зростання».

У контексті інтегрування проблем якості життя 
населення у конкретні документи слід особливо 
відзначити такі з них:

• Європейська хартія місцевого самоврядуван-
ня, 1985 р., Страсбург;

• Стратегія європейського регіонального пла-
нування, 1988 р., Лозанна-Страсбург;

• «Порядок денний на ХХІ століття», 1992 р., 
Ріо-де-Жанейро;

• Хартія «Міста Європи на шляху до сталого 
розвитку» (Ольборзька хартія), 1994 р., Ольборг;

• «Порядок денний Хабітат ІІ», 1996 р., Стам-
бул;

• Принципи сталого просторового розвитку 
Європейського континенту (CEMAT), 2000 р., 
Ганновер;

• Соціальна хартія міст–членів Союзу Балтій-
ських міст, 2001 р., Росток;

• Лейпцизька Хартія сталого європейського 
міста, 2007 р., Лейпциг;

• Нова програма урбаністичного розвитку, 
2016 р., Кіто.

1 The New Urban Agenda. URL: http://habitat3.org/the-new- 
urban-agenda
2 Official site of the International Council for Local 
Environmental Initiatives. URL: http://www.iclei.org/ 
3 Council of European Municipalities and Regions. URL: 
http://www.ccre.org/activites/view/25#

І. В. Гукалова
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Якість життя як цільовий імператив концепцій міського розвитку: висновки для України

Основні стратегічні цілі, визначені цими доку-
ментами, створюють підґрунтя для розроблення 
концепцій розвитку міст не лише у країнах Євро-
пи, а й в інших країнах, що обрали вектор сталого 
(збалансованого) розвитку, у т.ч. в Україні.

Еволюція сучасних підходів: від нового урбаніз-
му до інтегрованого міського розвитку
Виникнення концепцій міського розвитку пов’яза-
не з особливостями певного періоду розвитку міст, 
необхідністю вирішення конкретних проблем. 

Зокрема, наприкінці 1980-х років виразною 
тенденцією урбанізації у розвинених країнах ста-
ло т.з. «розповзання» міст: наявність доріг і до-
ступність особистого автотранспорту призвели 
до інтенсивної субурбанізації – появи приміських 
територій з низькою щільністю забудови, терито-
ріально віддалених від центрів міст, у яких масо-
во селилися представники середнього класу. Це 
явище стало характерним передусім для США, де 
формат приміського життя при зайнятості насе-
лення у місті став дуже поширеним, а планування 
американських міст відбувалось з урахуванням 
щоденних переміщень на автомобілі. Згодом ця 
тенденція поширилися на країни Європи, Япо-
нію, Китай. Відзначимо, що приміське життя 
(щоправда, зовсім в іншому втіленні) набуває 
поширення і в Україні, при цьому транспортні 
затори на в’їзді-виїзді з великих міст, екологічне 
перевантаження і величезні втрати часу при ко-
ристуванні власним автотранспортом уже стали 
реальністю нашого життя.

За таких обставин виникла концепція «ново-
го урбанізму» – руху за відродження, оновлення 
міст і упорядкування урбаністичного простору 
в них на противагу безконтрольній забудові пе-
редмість. В американському варіанті це означало 
прагнення сформувати повнокровні нові міста 
з пішохідною доступністю всіх видів послуг і 
місць прикладання праці [16], в європейському 
– оновлення й реконструкцію колишніх промис-
лових зон і відтворення якостей старовинних 
міст, кварталів. Концепція була спрямована на 
повернення місту його первісної ролі каталіза-
тора соціальних відносин. Частково це стало 
протидією ситуації, за якою міста сприймалися, 
проектувалися і розвивалися як виробничі сис-
теми, при цьому інфраструктура, структура роз-
селення і організації простору створювались з 
метою забезпечення безперебійного функціону-
вання виробничих процесів. Але функціональна 

диференціація території міст на житлові, офісні, 
розважальні й виробничі зони спричинила появу 
просторів дискретного і неповноцінного викори-
стання. Переміщення типовим західним містом 
набувало транзитного характеру: для реалізації 
повсякденних потреб та інтересів людина мала 
щодня долати величезні дистанції, створюючи до-
датковий екологічний пресинг на середовище [12]. 

Новий урбанізм став першою концепцією місь-
кого розвитку, спрямованою на покращення якос-
ті життя населення – його здоров’я (внаслідок 
переміщення пішки або на велосипеді, появи но-
вих місць активного відпочинку і зелених зон), 
безпеки (зниження злочинності у зв’язку з освіт-
ленням і оформленням вулиць та відсутністю 
покинутих територій), на ефективне використан-
ня громадської й комерційної інфраструктури, 
зростання рівня життя малозабезпечених сімей і 
низькомобільних груп населення, стимулювання 
економічного зростання за рахунок транспортної 
доступності місць праці, продуктивності праці 
тощо. На хвилі «нового урбанізму» розробляють-
ся й затверджуються концепції сталого міста 
Європейського Союзу і Ольборзькі зобов’язання 4, 
популярними стають концепції міських селищ 
(urban village) [2], екоміст [18], зручних для жит-
тя міст [22] та інші.

У 2000-тих роках інтеграція соціокультурно-
го та екологічного підходів була відображена в 
концепції екополісу [4], що передбачає зелену 
економіку і альтернативну енергетику, компактну 
забудову, участь громад у проектуванні міського 
розвитку, пішохідні зони, наявність близької інф-
раструктури, транзитні коридори, утилізацію від-
ходів і повторне використання води. Аналогічний 
підхід був запропонований Організацією еконо-
мічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 
концепції «зеленого зростання» – економічного 
зростання за одночасного зниження шкідливих 
викидів і збереження біорізноманіття [15]. 

Разом із соціально-екологічними концепція-
ми міського розвитку у цей період з’являються 
концепції, які спираються на управління знання-
ми, людський капітал, інновації та застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій. Най-
відомішими серед них стали: концепція «міста, 
що навчається», яка передбачає перехід від тра-
диційної до інтерактивної освіти, освіту і обмін 

4 Sustainable Cities Platform. URL: http://www.
sustainablecities.eu/the-aalborg-commitments/
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знаннями в процесі практичної діяльності та вза-
ємодії між фірмами, організаціями і планування 
на основі цього розвитку міст; концепція «місто 
знань», спрямована на розвиток економіки знань; 
«інтелектуального міста», здатного створювати 
інновації за умов невизначеності; «цифрового міс-
та» з всебічним Інтернет-представленням усіх 
функцій реального міста, включаючи соціальні, 
культурні, політичні, управлінські. Чільне місце 
посідає й концепція «креативних міст», спря-
мована на створення привабливого міського се-
редовища, що сприяє залученню та утриманню 
талантів. Згідно з нею, найважливішим ресурсом 
міста є його жителі, їх здатність до нетривіальних 
рішень, творчості та підприємництва [21]. 

За останнє десятиріччя парадигма міського 
розвитку ще більше наблизилися до людини, її 
потреб, інтересів, мотивів поведінки, психології, 
способу і стилю життя. У книзі «Тріумф міста» 
її автор, Гарвардський економіст Е. Глейзер, ви-
кладає причини, через які люди переїжджають у 
сучасні міста [7], наголошуючи не на негативних 
наслідках урбанізації, а на позитивних аспектах 
проживання у місті – як таких, що мають підтри-
муватися містобудівними та іншими рішеннями.  

Показовим у цьому плані є дослідження 
ОЕСР, присвячене сталому місту в старіючому 
суспільстві [1], де місто розглядається як місце 
для комфортного життя й діяльності старшого 
покоління, а міське середовище досліджується з 
позицій потреб пенсіонерів. Згідно з його виснов-
ками, місто, яке є зручним для життя людей по-
хилого віку, має вважатися комфортним для всіх 
груп населення.  

Політикою, яка об’єднала різні підходи і кон-
цепції, стала політика інтегрованого міського 
розвитку, яка давно була тематичною стратегією 
в країнах ЄС, але у зв’язку з прийняттям у 2007 р. 
Лейпцизької Хартії «Міста Європи на шляху ста-
лого розвитку»5 набула особливої актуальності. 
Під політикою інтегрованого міського розвитку, 
як правило, мають на увазі одночасне і справед-
ливе врахування максимального числа потреб та 
інтересів, релевантних для розвитку міст і навко-
лишніх територій. Вона є діяльністю з поєднан-
ня просторових, секторальних і тимчасових ас-
пектів ключових сфер розвитку, яка передбачає 

узгодження потреб бізнесу у розвитку території 
і тих переваг, які може надати той чи інший пла-
нувальний проект населенню. 

Модель інтегрованого управління розвитком 
міст декларує збереження й раціональне вико-
ристання природних ресурсів як передумови для 
використання економічних засобів для досягнен-
ня благополуччя людини і поліпшення якості її 
життя. Природним ресурсам відводиться роль 
«механізмів життєзабезпечення», економічна 
діяльність розглядається лише як засіб для ви-
користання цих ресурсів, а діяльність людини – 
як постійне перетворення природних та інших 
ресурсів на якість життя. Ця модель охоплює не 
тільки бізнес-сферу, але й будь-який вид діяльнос-
ті, який відбувається в домогосподарствах, на 
відпочинку тощо. 

У парадигмі інтегрованого міського розвитку 
первинними є не кількісні, а якісні параметри, 
не стільки квадратні метри збудованого житла, 
скільки якість середовища проживання людини, 
ефективність використання земельних, енерге-
тичних та інших ресурсів, інтенсивність та різно-
манітність комунікацій та діяльності на території 
міста, активність і залученість до процесу місто-
творення різних груп населення. Регулювання 
землекористування, містобудівної діяльності та 
просторового розвитку стає засобом покращен-
ня якості життя. Політика інтегрованого міського 
розвитку передбачає розділення міського управ-
ління на «синтетичні», але не вузькогалузеві по-
літики: земельну, бюджетну, інфраструктурну, 
екологічну, транспортно-логістичну, інформацій-
ну, соціокультурну, кожна з яких має виходити 
за межі профільних інтересів. На основі синер-
гії галузевих можливостей і міждисциплінарних 
підходів, які використовують сучасні концепції 
міського розвитку, місто може поліпшувати свої 
якісні параметри, спираючись не тільки на власні 
сили, а й на партнерство з іншими зацікавленими 
у його розвитку сторонами. 

Інтегрований розвиток міст передбачає постій-
ний перегляд проблем і завдань місцевого і регіо-
нального масштабу щодо досягнення цілей ста-
лого розвитку, оскільки місцеві проблеми можуть 
швидко змінюватися в умовах сучасного суспіль-
ного поступу. 

Сучасна українська геоурбаністика сконцен-
трована на питаннях, які є актуальними для ін-
ших країн, у т.ч. розвинених. Це проблеми збалан-
сованості розвитку міст, оновлення мікрорайонів, 

5 Leipzig Charter on Sustainable European Cities. Final draft 
(2007). URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/
themes/urban/leipzig_charter.pdf
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запровадження альтернативних видів транспорту, 
інформаційно-комунікаційного розвитку. Водно-
час існує низка системних бар’єрів, характерних 
для міського розвитку в Україні, які перешкоджа-
ють впровадженню найкращих зарубіжних кон-
цепцій. Зазначимо лише окремі з них. 

По-перше, міста в Україні не повністю розпо-
ряджаються своїми бюджетними доходами, від-
повідно вони не мають можливостей для макси-
мально ефективного використання інтегрального 
потенціалу території. По-друге, у функціонуванні 
міст першим за значимістю виступає житлово-
будівельний сектор. Будівництво здійснюється за 
рахунок авансових платежів жителів, а забудов-
ник займає зручні для нього площі на окраїнах 
міст під майбутні інфраструктурні зобов’язання 
або порушує історичні центри, коли нові бага-
топоверхові будинки вбудовуються в тканину 
історичних архітектурних ансамблів. Надмірне 
збільшення забудованих площ призводить до 
розтягування комунікацій, витрат на будівництво 
інфраструктури, ускладнення логістики для жи-
телів, надмірних часових і фінансових витрат до-
могосподарств, погіршення екологічної ситуації, 
прогресуючих «міських» хвороб. 

Це дає підстави для висновку про те, що на 
сучасному етапі управління міським розвитком 
фактично відсутнє. Замість нього застосовується 
ряд розрізнених і не пов’язаних між собою прак-
тик освоєння коштів і простору. Відсутність 
ефективних стратегій розвитку міст є третьою 
і головною перешкодою на шляху поліпшення 
якості життя населення як міст, так і, значною 
мірою, сільських територій. 

Висновки 
Незважаючи на відсутність однозначного тракту-
вання поняття «урбанізація» і наявність неодна-
кових проблем міського розвитку в різних краї-
нах, спільним для більшості урбанізованих країн 
став дисбаланс у вирішенні проблем розвитку 
міст різними відомствами і деградація міського 
середовища. З 1980-тих років постає питання 
пошуку шляхів подолання проблем і узгоджен-
ня цих шляхів з ціннісними орієнтирами сталого 

розвитку з метою поліпшення якості життя на-
селення. Теоретичне обґрунтування концепцій 
міського розвитку з того часу значно змінилося: 
якщо в 1980-тих роках акцент робився на подо-
лання негативних наслідків урбанізації, то у ХХІ 
столітті він зміщується на підтримку позитивних 
її рис і модернізацію життя загалом, пізнання 
причин, за якими людина обирає те чи інше місто 
для проживання чи праці. 

Згідно з суспільно-географічною концептуалі-
зацією якості життя населення [9], ця категорія не 
підпадає під стандартизацію ISO. Кожна терито-
ріальна спільнота, виходячи зі своїх передумов, 
формує свої «ідеали» якості, індикативно позна-
чає свій напрям руху до соціальної та екологічної 
безпеки, політичних та економічних свобод. Так 
і урбанізація: на різних історичних етапах вона 
має визначатися по-різному. В Україні у ХХ ст. 
урбанізація супроводжувалась зростанням місь-
кого населення, а також економічним піднесен-
ням більшості її регіонів, у ХХІ ст. є потреба у 
переосмисленні соціальних, соціокультурних, 
екологічних, політичних наслідків цього проце-
су, який триває, але вже зовсім в інших формах, 
ніж раніше і ніж це відбувається у багатьох 
розвинених країнах нині. Людина, її потреби у 
певному віці, умови для реалізації цих потреб – 
все це має бути в центрі уваги в управлінні урба-
ністичним розвитком, і згадані у цій статті кон-
цепції розвитку міст це тільки підтверджують.

Процес децентралізації, який триває в Україні, 
має сприяти тому, щоб міська спільнота стала са-
мостійнішою у власних управлінських рішеннях, 
у можливості розроблення й підтримки «своїх» 
індикаторів якості життя населення. Вважаємо, 
що зарубіжна практика інтегрованого підходу до 
розвитку міст стане в нагоді при імплементації 
цілей сталого розвитку в Україні та сприятиме 
покращенню якості життя і комфорту як містян, 
так і селян. 

Питання щодо механізмів упровадження кон-
кретних проектних підходів у стратегічні плани 
розвитку міст і регіонів потребують подальших 
досліджень.  
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