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Внаслідок значного зростання чисельності 
населення великих міст, їх несприятливої еконо-
мічної та екологічної ситуації в розвинутих 
державах світу дедалі більше зростає роль малих 
міських поселень у поселенському, виробничому 
та туристичному відношеннях. В Україні у малих 
міських поселеннях відбуваються істотні зміни під 
впливом глобалізації, суспільних трансформацій 
та міграційних процесів. Більшість з них зазнають 
негативних змін у своєму розвитку: занепадає 
містоформуюча база, зростає безробіття, населення 
виїздить у більші за чисельністю населення міс-
та. В умовах зміни відносин власності, ринкових 
перетворень в економіці, зниження конкуренто-
спроможності виробництва переважна більшість 
малих міських поселень втратили свої позиції в 
економічному розвитку і соціальній сфері, змен-
шилася їх роль як господарсько-організаційних 
центрів навколишніх територій з низьким рівнем 
урбанізації.

Нині в дослідженні малих міських поселень 
важливими є питання сучасного стану їх розвитку, 
підвищення ролі у територіальній структурі гос-
подарства і системі розселення населення регі-
онів, впливу традиційних і новітніх чинників 
на їх розвиток, відновлення та збереження 
містоутворюючої бази, їх ролі у системі регіо-
нальних, міжрегіональних і міжнародних (у т.ч. 
прикордонних і транскордонних) ринків; де-
мографічної ситуації, формування ринків праці, 
міграційних процесів, використання потенціалу 
місцевих громад.

М е т о ю  статті є аналіз сучасного стану малих 
міських поселень, виявлення особливостей їх 
розвитку за умов суспільних трансформацій.

Питанням дослідження малих міських посе-
лень, їх розвитку та функцій присвячено чимало 
праць зарубіжних і вітчизняних економіко-
географів. У 30-х роках ХХ ст. В. Крісталер та 
А. Льош заклали теоретичні основи формування 
територіальної структури господарства та ієрар-
хічної організації мережі поселень або «цент-
ральних місць». Згідно з цією теорією формування 
системи розселення відбувалося у вигляді «кріс-
талерівської решітки» на основі розміщення видів 
економічної діяльності, а також співвідношення 
умов попиту та пропозиції. Відповідно, малим 
міським поселенням відводилась роль центрів 
навколишньої території – центрів освоєння 
ресурсів, розвитку господарства і зосередження 
населення [21].

Питанням вивчення міст, зокрема малих місь-
ких поселень, присвячені роботи вчених багатьох 
зарубіжних шкіл: німецької – Ф. Ратцеля, К. Гас-
серта, Е. Геттіера і О. Шлютера; американської – 
Ч.Харріса і Е. Ульмана; французької школи еко-
номіко-географів – Р. Дюгран, І. Бабено, Ж. Арман, 
Ж.-П. Лаборі та інших. Більшість зарубіжних 
вчених підкреслювали необхідність класифікації 
міст за функціями, які вони виконують в системах 
розселення, їх зв’язками з сільською місцевістю й 
великими містами. Ці поселення вивчали як цент-
ри розвитку території (Ж.-П. Лаборі) та з позицій 
збереження їх культурної спадщини, оскільки в 
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рекреаційних районах розвиток малих міських 
поселень інтенсивніший. Серед американських 
вчених у дослідженні міст увага акцентувалася на 
неекономічних їх функціях та ролі малих міст як 
центральних пунктів, що всебічно обслуговують 
навколишні території. Значну увагу приділяли 
містам – фінансовим, освітнім та курортним 
центрам [2, 3, 27, 28].

Слід зазначити, що серед зарубіжних дослід-
ників немає єдиної думки щодо наукового визна-
чення поняття «мале міське поселення». У їхніх 
працях зазначається, що це поселення з чисель-
ністю населення від 3 до 20 тис. осіб, в яких поєд-
нані риси міських і сільських населених пунктів та  
зосереджений  певний  економічний  потенціал.

У зв’язку зі зростанням чисельності міського 
населення та збільшенням значення урбанізації 
в житті суспільства питання міського розселення 
досліджували вчені економіко-географи за радян-
ських часів. Це, зокрема, представники російської 
школи географів О.А. Константінов, І.М. Маєр-
гойз, Б.С. Хорєв, М.М. Баранський, Г.М. Лаппо, 
Є.Н. Перцик, Ю.Г. Саушкін, Н.І. Блажко та ряд 
інших вчених. У їхніх працях зазначено, що місто, 
в тому числі мале місто, – це складна система, 
що сформувалася в ході історичного процесу на 
основі природних, а в подальшому виробничих 
умов території. 

Наприклад, І.М. Маєргойз зазначав, що 
місто формується за рахунок ресурсів навко-
лишньої території, згодом стає її центром. 
Г.М. Лаппо наголошував, що основою розселення 
є розміщення продуктивних сил, а сам процес 
розселення є вторинним по відношенню до тери-
торіальної організації виробництва. М.М. Баран-
ський вважав, що міста разом з транспортною  
мережею формують територію, складаючи її опор-
ний каркас. Б.С. Хорєв виділив категорію «малі 
міські поселення» та розподілив їх на групи за 
неоднорідністю функцій та роллю, яку вони вико-
нують в системах господарства й розселення. 

Спільним в їхніх підходах є те, що основою 
роз-витку малих міських поселень вчені вважають 
поділ праці, формування містоутворюючої бази та 
зосередження населення [13, 14, 15, 26].

Вивчення міського розселення, територіальної 
структури господарства та їх взаємозв’язку є 
важливим напрямом суспільно-географічних дос-
ліджень в Україні. Це, зокрема, відображено в 
працях Ю.І. Пітюренка, В.І. Нудельмана, Д. І. Бо-
горада, А.І. Доценка, М.М. Дьоміна, В.Т. Зінича, 
А.С. Степаненка, В.В. Загороднього, М.І. Фащев-
ського, В.О. Джамана, П.С. Коваленка, А.А. Мозго-
вого та інших науковців, де визначено передумо-
ви виникнення міст, у тому числі малих міських 
поселень, їх роль, функції та зв’язки в системах 
розселення й територіальній структурі господар-
ства, розроблені типології міських поселень.

Особливо виділяються роботи Ю.І. Пітюренка, 

в яких формування малих міських поселень роз-
глядається на основі тісного взаємозв’язку терито-
ріальної структури господарства і систем розсе-
лення. При цьому велике значення надається 
виробничим і невиробничим чинникам у форму-
ванні систем населених пунктів, у тому числі 
малих міських поселень [20].

А.І. Доценко зазначає, що виникнення та роз-
виток міських поселень тісно пов’язані з соці-
ально-економічним становищем суспільства, а 
визначальною передумовою їх утворення є ви-
робництво [7]. А.А. Мозговий  одним з перших у 
незалежній Україні детально розкрив зміст понят-
тя «мале місто», зазначивши, що це – населений 
пункт, адміністративно-територіальна одиниця, 
яка має офіційний, законодавчо затверджений 
Верховною Радою України статус міста районно-
го (обласного) значення, з чисельністю населен-
ня менше 50 тис. осіб, виконує систему функцій 
та має виняткову роль в організації та управлінні 
розвитком прилеглих територій [18]. М.І. Фа-
щевський детально проаналізував взаємозв’я-
зок розвитку соціальної сфери і тенденції демо-
графічних процесів у різних типах міст, у тому 
числі в малих містах, виявив особливості життє-
діяльності населення в міських поселеннях.

Чинники формування і розвитку малих місь-
ких поселень, виділені вченими, залишаються ак-
туальними. Зокрема наявність містоформуючої 
бази, зосередження населення, транспортне поло-
ження мають визначальне значення для функціо-
нування малих міських поселень. Разом з тим, 
зменшується значення ресурсного чинника. На 
розвиток малих міських поселень значно впливало 
місцерозташування, територія з її природними 
умовами, положення по відношенню до інших 
навколишніх природно-географічних, соціально-
економічних, розселенських об’єктів, а також гос-
подарська діяльність прилеглої території, центром 
якої вони ставали [15]. Міста формувалися під 
впливом навколишніх сільських територій і вико-
нували функції вузлових пунктів. У свою чергу, 
прилегла територія змінювалася під впливом 
міста, яке прагнуло найповніше використати її 
для задоволення своїх потреб. Нині навколишня 
сільська місцевість залишається постачальником 
мінеральних, водних, лісових та інших видів ре-
сурсів, продуктів харчування, а також є зоною 
відпочинку міських мешканців. 

Населені пункти, в тому числі малі міські по-
селення, що виникли на певній містоутворюючій 
функціональній базі, стали важливим чинником 
територіальної організації виробництва [19]. Од-
нак нині, в умовах суспільних трансформацій, ви-
рішального значення набувають ринкові механіз-
ми, конкуренція, залучення інвестицій, нові форми 
організації виробництва.

У Конституції України (ст. 133) малі міста 
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та селища законодавчо закріплені як низові 
територіальні одиниці адміністративно-територі-
ального устрою України [12]. Відповідно до дер-
жавних будівельних норм населені пункти чи-
сельністю до 50 тис. осіб відносять до малих міст, 
сюди ж зараховують селища міського типу [6].

В економіко-географічній літературі немає 
єдності думок щодо групування міст [1,3, 4, 7, 11, 
13]. Досить широко використовується класифіка-
ція міст Б.С. Хорєва. Категорію міст з чисельністю 
населення до 50 тис. осіб він розділив на підгрупи 
залежно від рівня соціально-економічного розвит-
ку міських поселень та їх ролі в територіальній 
структурі господарства та системі розселення 
населення. Населені пункти з людністю менше 
10 тис. осіб названо «дуже малими містами» 
або «селищами», 10-20 тис. осіб – «малими міс-
тами», а 20-50 тис. осіб – «напівсередніми». 
Всі вони об’єднані в загальну категорію «малі 
міські поселення» [25, 26]. Такий розподіл малих 
міських поселень залишається актуальним донині. 
У більшості випадків простежуються особливості 
соціально-економічного розвитку відповідно 
визначених груп.

Серед малих міських поселень особливе місце 
займають напівсередні міста з населенням 20–50 
тис. жителів. Це категорія перехідного типу між 
малими і середніми містами з наявністю ознак, 
характерних для обох типів [16]. Нині населені 
пункти цієї категорії перебувають порівняно в 
кращому економічному та демографічному стано-
вищі. Це пов’язано з більш диференційованою 
виробничою та соціальною інфраструктурою, різ-
номанітністю місць прикладання праці, кращим 
рівнем розвитку соціальної сфери. Такі міста, 
як правило, є центрами міграційної активності. 
З одного боку, частина населення переїздить до 
більших міст, водночас вони притягують населення 
розташованих поблизу селищ та сільської 
місцевості.

У малих міських поселеннях з населенням 
менше 20 тис. жителів може бути або декілька 
невеликих промислових підприємств, або одне 
головне підприємство державного значення [11, 
16]. Внаслідок використання природних ресур-
сів, розробки покладів корисних копалин в них 
сформувалися переважно галузі добувної та пе-
реробної промисловості. У переважній більшості 
таких поселень відбувається занепад містоутво-
рюючої бази, скорочення чисельності населення, 
спостерігається висока смертність та негативне 
сальдо міграції. У нинішніх умовах ці міста мають 
менш сприятливі умови розвитку, перебувають 
у важкому соціально-економічному становищі 
внаслідок вузької спеціалізації промисловості та 
кризових явищ в економіці. Для них характерний 
ряд проблем, пов’язаних з працевлаштуванням 
населення, розвитком виробничої та соціальної 

інфраструктури. У таких малих міських поселен-
нях, що в більшості є центрами переробної про-
мисловості, для ліквідації їх депресивності акту-
альним є відновлення сільського господарства, 
особливо його традиційних експортних напрямів.

Серед малих міських поселень особливу гру-
пу становлять селища. Це відносно невеликі 
поселення перехідного типу. В Україні понад 90 % 
з них мають людність до 10 тис. осіб, у тому числі 
близько 40 % - до 3 тис. осіб. Поняття «селище» 
є дискусійним, оскільки ця назва нечітко визначає 
роль таких населених пунктів у системі розселен-
ня та структурі господарства. В Україні поселення 
проміжного типу, що виконували  роль регіональ-
них центрів з обслуговування навколишніх тери-
торій, здавна називалися містечками. Деякі вчені 
вважають, що в адміністративно-територіальній 
структурі держави має бути відроджена первісна 
назва таких форм розселення [22].

Переважна частина селищ характеризуються 
монофункціональним виробництвом зі спеціалі-
зацією на переробленні місцевих сировинних ре-
сурсів. Вони мають обмежений рівень розвитку 
соціальної сфери - житлово-комунального госпо-
дарства, системи побутового обслуговування. 
Однак у більшості з них є школи, заклади охоро-
ни здоров’я, часто районного значення. Пере-
важна частина мешканців селищ проживає в 
умовах, близьких до сільських. Селища лише 
частково забезпечені водогоном, каналізацією; тут 
недостатньо впорядковані внутрішні території. В 
архітектурно-планувальній забудові переважають 
форми, властиві сільським поселенням [8, 22].

Отже, малі міські поселення – це населені пунк-
ти, які є важливими елементами територіальної 
структури господарства і системи розселення, 
сформувалися на основі природних, історичних та 
соціально-економічних факторів, що спричинили 
розвиток поселень з невисокою концентрацією 
промислового потенціалу і невеликою щільністю 
забудови. 

Малим міським поселенням притаманний ряд 
ознак, що якісно відрізняють їх від інших груп 
населених пунктів:

−	 невеликий промисловий потенціал;
−	 локалізація виробництв, що не потребують 

високої територіальної концентрації;
−	 розміщення переважно добувних та 

переробних галузей, які використовують місцеві 
природні ресурси;

−	 виконання організаційних та адміністратив-
но-управлінських функцій по відношенню до 
навколишньої території, є її центрами;

−	 є центрами міграційної активності між сіль-
ською місцевістю та середніми і великими містами;

−	 незначна щільність забудови, що поєднує 
риси міської та сільської місцевості.
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Отже, в сучасних умовах поряд з кількісними 
критеріями виділення малих міських поселень 
слід враховувати ряд якісних ознак, які часто 
мають вагоміше значення. Підтверджуючи це, слід 
зазначити, що в аграрно-промислових районах 
відмінності між малими містами і селищами 
часто стираються. Селища, які є центрами адмі-
ністративних районів, можуть мати більш роз-
винуту структуру виробничої діяльності та вищий 
рівень соціально-економічного розвитку, ніж малі 
міста, які не виконують цих функцій.

У системі міського розселення ряду областей 
України малі міські поселення становлять біль-
шість (їх частка може досягати 93 %). Вони 
формують генеральну схему регіону, центрами 
якої, як правило, стають малі міста та великі 
селища. Зокрема в системі розселення України 
переважають малі міста з чисельністю населення 
10-20 тис. осіб та селища з чисельністю 3-5 тис. 
осіб. З кожним роком зростає кількість поселень 
чисельністю менше 10 тис. осіб [22].

У більшості областей України малі міські по-
селення відіграють роль основних елементів 
територіальної структури господарства і системи 
розселення. Вони виконують виробничу, демогра-
фічну, торгівельну, транспортну, соціальну, адмі-
ністративно-управлінську, рекреаційну та приро-
доохоронну функції, часто формують опорний 
каркас території. Виконуючи функції управління і 
обслуговування навколишньої сільської місцевос-
ті, з якою вони пов’язані виробничими, трудови-
ми, культурними та іншими зв’язками, малі міські 
поселення стають центрами сільських районів.

У територіальній структурі господарства регі-
онів селища відіграють роль центрів переробної 
промисловості. Тут розміщені молокозаводи, 
хлібозаводи, комбікормові підприємства. У бага-
тьох селищах здійснюється видобування та об-
робка будівельних матеріалів, надаються побу-
тові послуги (пошиття та ремонт одягу, взуття), 
є промислові комбінати, ательє. Культурно-ос-
вітні послуги надають середні та спеціальні нав-
чальні заклади, бібліотеки, музеї; здійснюється 
оздоровлення населення (лікування в поліклініках, 
лікарнях, профілакторіях).

Отже, селища, з одного боку, надають різно-
манітні види послуг населенню навколишньої 
сільської місцевості, з іншого, – сприяють розвит-
ку малих міст, забезпечуючи їх трудовими та си-
ровинними ресурсами, створюючи умови про-
живання для працівників, зайнятих у містах [22].

Низька ефективність сільськогосподарської пра-
ці, відсутність у переважній більшості випадків 
підтримки з боку держави, нееквівалентна оплата 
праці виробників сільськогосподарської продукції 
і численних посередників, що займаються реалі-
зацією цієї продукції, посилюють негативні тен-
денції на селі, внаслідок чого активізуються мігра-
ції з сіл та селищ у міста, частково і в напівсеред-

ні. Зменшення кількості працюючих у сільському 
господарстві та зменшення обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції негативно впли-
ває на промисловість малих міських поселень, в 
яких переробні галузі складають основу промис-
лового виробництва.

Внаслідок економічних проблем у державі, за-
непаду промисловості та сільського господарства у 
малих міських поселеннях скорочується кількість 
робочих місць, зростає безробіття, погіршується 
якість життя населення. Внаслідок цього населен-
ня, особливо у молодому  віці, виїздить у більші 
міста, що призводить до зростання частки осіб по-
хилого віку, загострюється демографічна ситуація, 
зростає депопуляція населення. 

Для активізації промисловості, відновлення 
містоутворюючої бази, створення додаткових ро-
бочих місць, залучення вітчизняних та іноземних 
інвестицій визначено території пріоритетного 
розвитку, до яких входить і ряд малих міських 
поселень. Тут створюються кращі умови для 
розвитку виробництва та вирішення ряду еко-
логічних проблем. Однак у деяких регіонах через 
завищену оцінку інвестиційного потенціалу та 
несприятливу екологічну ситуацію функціонуван-
ня територій пріоритетного розвитку значно 
ускладнилося. Поверненню трудових ресурсів, по-
силенню міграції населення з навколишньої сіль-
ської місцевості, де є надлишок трудових ресур-
сів, до міських поселень могли б сприяти поява 
в них різнопрофільних підприємств та установ, 
збільшення кількості закладів сфери послуг, які 
мають всі можливості розвитку у вільних еконо-
мічних зонах. Ці процеси нині характерніші для 
напівсередніх міст.

Нові можливості розвитку малих міських посе-
лень відкриваються в умовах посилення відкри-
тості економіки України, інтеграції у світогоспо-
дарські процеси та наближення кордону Євросо-
юзу. Глобалізація суспільних процесів, форму-
вання транскордонних утворень, розвиток приват-
ного підприємництва, урізноманітнення форм 
власності, посилення конкуренції, залучення ін-
вестицій сприяють розвитку міських поселень, в 
тому числі малих міських поселень, змінюють об-
риси розміщення виробництва, його просторову 
організацію. 

Різна інвестиційна привабливість регіонів, 
сучасні умови їх розвитку, екологічна ситуація 
зумовлюють посилення їх територіальних від-
мінностей, зосередження господарської діяльності 
в одних регіонах та їх економічне піднесення і 
посилення депресивності в інших та подальший 
занепад їх малих міських поселень [23]. Міста, 
через які проходять або проходитимуть міжнародні 
транспортні коридори, отримують нові можли-
вості розвитку за рахунок формування та роз-
ширення транспортної інфраструктури. Разом з 
тим, це може спричинити збільшення міграційної 
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активності населення, зокрема переїзд до більших 
міст та столиці [24].

Отже, кризові явища в економіці та ринкові 
умови господарювання зумовлюють зміну ролі й 
функцій малих міських поселень в територіальній 
структурі господарства та системі розселення. 
Перші призводять до часткової втрати функцій та 
зниження ролі малих міських поселень у соціаль-
но-економічному розвитку регіонів, другі – при 
ефективному управлінні й виваженій регіональ-
ній політиці сприятимуть активізації цих посе-
лень, зменшенню диспропорцій у розвитку регі-
онів. Розроблено програми розвитку малих місь-
ких поселень, зокрема державні, в яких вагому 
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роль відіграє вирішення питань залучення інвес-
тицій, вихід на регіональні ринки, розвиток при-
кордонного співробітництва, створення сучасної 
інфраструктури, особливо транспортної для обслу-
говування міжнародних транспортних коридорів. 

Важливим питанням у розвитку малих міських 
поселень є врахування думки місцевих громад [5, 
9, 10, 17]. Впровадження цих заходів має сприяти 
утвердженню малих міських поселень як опорних 
центрів територіальної структури господарства та 
розселення населення. 

Однак через брак коштів більшість положень 
цих програм не виконуються у визначені терміни і 
залишаються актуальними й нині.


