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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. На сучасному етапі суспільних трансформацій, 

регіоналізації та фокусуванні уваги на проблемах конкретної території в прийнятті 

управлінських рішень, значно зростає роль міст. Вдосконалення міст як життєвого 

середовища і місць концентрації людської діяльності, раціональне улаштування 

міських просторів відповідно до містобудівних, географічних, культурно-

історичних, соціально-економічних особливостей території – важливе наукове і 

прикладне завдання суспільної географії. 

Некерований розвиток процесів інтенсивного освоєння територій 

призводить до надмірних техногенних і антропогенних навантажень на міське 

середовище. Низький же рівень освоєння міських ресурсів обумовлює 

неефективне використання всіх видів міського простору, що потребує спеціальних 

заходів регулювання цих процесів. Важливими такі процеси є й для Івано-

Франківська та його планувальної структури, яка в процесі трансформацій 

суспільно-політичного ладу в країні, занепаду промисловості, стрімкого розвитку 

будівельної сфери у місті часто не встигає відповідати на нові виклики, в 

результаті чого виникає низка проблем планувального характеру і, як наслідок, 

знижується комфортність проживання мешканців міста. Істотні відмінності 

характеру освоєння та використання різних складових міського простору 

безпосередньо пов’язані із завданнями суспільної географії з оптимізації  

планувальної організації міста. 

Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження становлять 

праці з теорії суспільної географії, географії міст, урбаністичної географії, а також 

архітектурного та містобудівного планування. Зокрема це праці таких українських 

вчених як О.Безлюбченко, О.Берданової, Ю.Білоконя, М. Габреля, О.Гладкого, 

О.Драпіковського, О.Дронової, М.Дьоміна, І.Закутинської, І.Іванової, 

З.Лукомської, К.Мезенцева, Н.Мезенцевої, Т.Ніщик,  В. Нудельмана, Я.Олійника, 

Ю. Палехи, М. Пістуна, Б. Посацького, Г.Підгрушного, Л.Руденка, О.Топчієва і ін. 

Серед зарубіжних дослідників дану проблематику в своїх працях досліджували 

Е.Берджесс, Ч.Бут, М.Вебер, Т.Гарньє, Е.Говард, Г.Лаппо, М.Кастельс, 

Р.Маккензі, Ф.Перру, Б.Хорєв, Є.Перцик, Ю.Саушкін і ін. 

Хоча з тематики міського розвитку та планування міських територій 

виконано достатньо досліджень вченими архітекторами-планувальниками, 

інженерами, урбаністами тощо, проте суспільно-географічні аспекти 

трансформації планувальної структури міст є вивченими недостатньо, що і 

зумовило вибір теми даного дослідження. 

В процесі вивчення тематики міської планувальної структури важливо 

дослідити характер трансформаційних процесів, що обумовлюються сучасними 

тенденціями міського розвитку, прослідити зміни містоутворюючої бази, 

трансформації життєдіяльності населення в місті, і на цій основі обґрунтувати 
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напрями активізації міського розвитку та основних трансформацій в місті.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Представлене 

дисертаційне  дослідження пов’язане з тематикою науково-дослідної роботи на 

географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, що виконувалася Науково-дослідним сектором «Регіональних проблем 

економіки і політики», зокрема з темою 16 БП 050-02 «Просторові трансформації в 

Україні: моделі модернізації та планування міських територій» (№ державної 

реєстрації 0116U002636) (автором досліджено трансформації планувальної 

структури міста Івано-Франківська, виділено пояси доступності до центру та 

надано рекомендації про доцільність зміни планувальної структури міста з 

моноцентричної на поліцентричну) (довідка про впровадження №050/533-30 від 

20.11.2017 року). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

суспільно-географічний аналіз трансформацій планувальної структури міста Івано-

Франківська та обґрунтування на цій основі практичних рекомендацій з її 

удосконалення.  

Відповідно до поставленої мети в роботі були поставлені наступні завдання: 

- узагальнити теоретико-методологічні засади вивчення планувальної 

структури міського простору, його трансформацій; 

- розробити методичні підходи та сформулювати методику оцінки 

трансформацій міського простору; 

- виокремити, систематизувати та проаналізувати вплив чинників, що 

визначають особливості планувальної структури міста Івано-Франківська; 

- виділити геоісторичні зрізи для визначення основних змін міського 

простору протягом історії розвитку міста; 

- провести оцінку планувальної структури міста Івано-Франківська та 

виділити основні зони доступності до центру міста, ядра концентрації населення 

та функцій, які згодом можуть претендувати на роль громадських центрів, 

трансформації в місті; 

- сформулювати підходи та принципи планування просторового розвитку 

міста Івано-Франківська; 

- розробити рекомендації з вирішення проблем міського планування Івано-

Франківська в ході управління містобудівним процесом. 

Об’єктом дослідження є планувальна структура м. Івано-Франківська та її 

трансформації у просторі і часі. 

Предметом дослідження є просторові аспекти трансформацій планувальної 

структури міста Івано-Франківська. 

Методи дослідження. Методологічною основою представленого 

дисертаційного дослідження є сучасні напрацювання суспільної географії, зокрема 

географії міст та урбаністичних досліджень; містобудування; архітектури та 

будівництва, наукові розробки вітчизняних та зарубіжних дослідників в цих 
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сферах. 

Окреслені в дисертаційному дослідженні завдання вирішувались з 

використанням загально- та конкретнонаукових методів та прийомів дослідження. 

Так, за допомогою загальнонаукових методів, зокрема теоретичного узагальнення, 

порівняння, класифікації, систематизації, хронологічної періодизації та позицій 

системно-структурного аналізу було розкрито сутність міста та міського простору 

як об’єктів дослідження суспільної географії, розглянуто поняття планувальної 

структури міста, його функціонального зонування та міських трансформацій.  

Застосування конкретнонаукових методів, а саме статистичного, історико-

географічного (дало змогу виділити геоісторичні зрізи розвитку міста та його 

планувальної структури), картографічного (дослідити територіальну організацію 

міського транспорту, виділити зони доступності до центру міста, здійснити оцінку 

трансформацій території міста тощо), порівняльно-географічного методу 

(провести аналіз чинників, що впливають на планувальну структуру міста та 

здійснити комплексну оцінку рівня просторового розвитку міста Івано-

Франківська). За допомогою методу соціологічного опитування ідентифіковані 

основні проблеми міського розвитку Івано-Франківська та пропозиції з їх 

вирішення. З використанням методів математичного прогнозування, зокрема 

згладжування та аналітичного вирівнювання, були розроблені прогнози окремих 

показників розвитку міста. 

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативно-правові 

акти України, що регламентують містобудівну діяльність та планування територій, 

організацію міського простору, доріг та вулиць; текстові та картографічні 

матеріали «Генерального плану м. Івано-Франківська» 2000 р., з коригованими 

змінами у 2014 р.; регіональні правила забудови території, детальні плани 

територій міста; матеріали Державної служби статистики України: статистичні 

матеріали, зібрані автором в Головному управлінні статистики Івано-Франківської 

області та м. Івано-Франківська, матеріали звітності Івано-Франківської міської 

ради а також фахові, науково-публіцистичні матеріали, статистичні щорічники, 

бюлетені тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні та 

обґрунтуванні теоретико-методологічних і прикладних засад суспільно-

географічного дослідження трансформацій планувальної структури міста Івано-

Франківська. В межах узагальненого результату найвагомішими досягненнями 

автора є наступні: 

вперше: 

 проведено геоісторичний аналіз розвитку планувальної структури міста 

Івано-Франківська, виділено геоісторичні зрізи його планувальної 

структури, проаналізовано розвиток міських функцій на кожному з них; 

 обґрунтовано трансформацію моноцентричного міста у поліцентричне з 

розвиненою периферією; запропоновано виділення чотирьох ядер
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  концентрації населення та функцій на периферії, де мають бути сформовані 

нові громадські центри м. Івано-Франківська; 

удосконалено: 

 загальний алгоритм суспільно-географічного дослідження трансформацій 

планувальної структури міста;  

 понятійно-термінологічний апарат, зокрема поглиблено такі категорії, як 

«планувальна структура міста», «трансформації планувальної структури», 

«планувальна організація міста» з точки зору суспільної географії; 

 виявлено та охарактеризовано сучасні трансформації планувальної 

структури м. Івано-Франківська, зокрема оцінено розвиток 

субурбанізаційних процесів та розширення приміської зони, трансформації 

промислових просторів, комерціалізацію центральної частини міста, 

зменшення озеленених територій, сакралізацію міського простору та ін.; 

 методологічні засади стратегічного планування та управління просторовим 

розвитком міста, зокрема запропоновано принципи удосконалення 

планувальної організації міста Івано-Франківська; 

набули подальшого розвитку: 

 дослідження аспектів регіонального менеджменту через посилення участі 

громадськості в  системі прийняття містобудівних рішень, удосконалення 

інформаційного забезпечення просторового розвитку міста;  

 використання інструментів регіонального маркетингу як практики 

територіального планування, зокрема територіального брендингу. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані та 

обґрунтовані в дисертаційній роботі науково-теоретичні положення та практичні 

рекомендації дозволяють вдосконалити планувальну структуру території міста 

Івано-Франківська й надати рекомендації щодо її трансформацій задля 

забезпечення комфортних умов проживання його мешканців.  

Результати даного дослідження можуть бути використані органами 

місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання для планування 

містобудівної діяльності, а також при дослідженні трансформацій інших міст.  

Результати дисертаційного дослідження, а саме «Функціональне зонування і 

аналіз в планувальній структурі Івано-Франківська» будуть враховані при розробці 

містобудівної документації на місцевому рівні та у роботі служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та архітектури департаменту будівництва, 

житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-

Франківської обласної державної адміністрації (довідка №Л-20/38 від 23.11.2017 р.). 

Положення та матеріали були використані в роботі Департаменту 

містобудування, архітектури та архітектурної спадщини міста Івано-Франківська, 

зокрема запропоновані концептуальні засади дослідження трансформації 

планувальної структури міста Івано-Франківська, аналіз проблем і перспектив 

розвитку планувальної структури міста знайдуть своє відображення в 
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генеральному плані міста Івано-Франківська (довідка №187/31.1-15/20в від 

22.11.2017 р.). 

Результати дисертаційної роботи були впроваджені в роботі ДП 

«Український державний науково-дослідний інститут проектування міст 

«ДІПРОМІСТО» імені Юрія Білоконя» в процесі розробки схеми планування 

території Івано-Франківської області (довідка № Д-3223 від 21.11.2017р.) 

Матеріали дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний процес 

кафедрою економічної та соціальної географії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка при викладанні навчальних дисциплін 

«Міське планування»,  «Географія міст», «Територіальне планування» (довідка № 

050/532-30 від 20.11. 2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Представлена дисертаційна робота є 

особистим дослідженням автора. З наукових праць, що опубліковані у 

співавторстві, використані лише ті положення та ідеї, що є результатом 

індивідуальних досліджень та належать особисто автору, про що вказано в 

переліку наукових праць, представлених в авторефераті. 

Апробація результатів дисертації. Результати теоретичних досліджень та 

практичних розробок дисертаційної роботи апробовані на наступних конференціях: 

ХІІІ Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція молодих вчених 

«Шевченківська весна», (м. Київ, 2-3 квітня 2015 р.), VI Міжнародна науково-

практична конференція «Регіональні проблеми України: географічний аналіз та 

пошук шляхів вирішення» (м. Херсон, 8-9 жовтня 2015 р.), ХІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Молоді 

науковці – географічній науці» (м. Київ, 19-20 листопада 2015р.), Міжнародна 

науково-практична конференція «Регіон-2016: Стратегія оптимального розвитку» 

(м. Харків, 10-11 листопада 2016 р.), ХІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Молоді науковці – 

географічній науці» (м. Київ, 16-17 листопада 2016р.). 

Публікації. Основні положення, висновки і пропозиції дисертаційного 

дослідження опубліковано в 12 наукових працях загальним обсягом 4,9 

друкованих аркушів (у тому числі 3,3 друкованих аркушів належать автору 

особисто). Серед них 3  статті у наукових фахових виданнях загальним обсягом 3,0 

друкованих аркушів (у тому числі 2,3 друкованих аркушів – авторські) 2 статті в 

інших виданнях України та 2 публікації в зарубіжних виданнях. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації - 230 сторінок, з них основного тексту – 187 сторінок.  Робота 

містить  11 таблиць, 64 рисунки, 11 додатків. Список використаних джерел налічує 

173 найменування на 18 сторінках.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У першому розділі «Теоретико-методологічні основи суспільно-

географічного дослідження планувальної структури міста» проведено аналіз 

наукових категорій «планувальна структура міста», «трансформації планувальної 

структури», «планувальна організація міста». Встановлено, що місто та його 

планувальна структура є суспільно-географічним комплексом, а отже входить до 

предметного поля вивчення суспільної географії. Під планувальною структурою 

міста слід розуміти систему взаємопов'язаних планувальних елементів (лінійних, 

вузлових, зональних), що визначають просторову реалізацію основних функцій 

життєдіяльності населення на території населених пунктів та приміської зони, 

об'єднані системою загальноміських і міських центрів обслуговування, мережі 

транспортних магістралей та зелених зон. 

Трансформацію планувальної структури сучасних міст можна розглянути 

через трансформацію її елементів у просторі і часі та зв’язків між ними, що 

призводить до зміни функціонального призначення тих чи інших міських 

територій та появи нових функцій в них.   

Якісний розвиток планувальної структури міста визначається утворенням 

системи громадських центрів з високим рівнем обслуговування населення з 

урахуванням його попиту. У залежності від кількості та ємкості громадських  

центрів планувальна структура може бути моно-і поліцентричною. Специфічна 

риса поліцентричного міста - наявність на його території декількох центрів 

тяжіння, що являють собою певні ядра концентрації основних функцій 

життєдіяльності населення. 

В сучасних умовах спостерігається низка трансформаційних процесів, які 

відбуваються у просторі та часі, та мають значний вплив на формування 

планувальної структури міста, серед яких: ревіталізація (відновлення міського 

середовища, при якому воно стає більш придатним для проживання), сакралізація 

простору (зведення нових культових споруд та зміна функцій міських територій), 

озеленення простору (збільшення кількості зелених насаджень в місті), 

комерціалізація простору (збільшення кількості об’єктів громадського 

обслуговування), процеси субурбанізації (значний розвиток приміської зони), 

соціальна поляризація (диференціація населення на різні соціальні групи, залежно 

від рівня доходу). 

Встановлено, що в результаті формування планувальної структури міста та 

трансформацій її елементів з’являється необхідність в управлінні даними 

процесами. Важливим завданням в цьому ключі є планування та моделювання їх 

подальшого розвитку задля забезпечення гармонійного зв'язку в межах конкретної 

території часто суперечливих інтересів людини, виробництва і природи.  Звідси 

можемо говорити про планувальну організацію території як рaцioнaльне 

прoстoрoвe пoєднaння функцioнaльнo-тeритoрiaльних eлeмeнтiв (вирoбництвa, 

житла, інфраструктури, зелених просторів), oб'єднaних структурaми упрaвління з 
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мeтoю ствoрeння і пiдтримки пoвнoцінного сeрeдoвищa прoживaння людини. 

В дослідженні теоретично осмислені основні групи чинників формування та 

розвитку планувальної структури міста. Зокрема головним чинником є ринкові 

процеси, що формують попит та пропозицію на ті чи інші людські блага, а також 

зовнішні (соціально-політичні умови, що склалися; напрями Державної програми 

стратегічного розвитку; діюча законодавчо-нормативна база і ін.) та внутрішні 

(демографічна та соціальна структура населення, природно-географічні чинники, 

інженерні умови та ресурси, міський господарський комплекс, управлінський 

чинник тощо). 

В роботі враховано європейський досвід планування та стратегічного 

розвитку міст, які є орієнтирами для формування стратегії розвитку сучасних 

українських міст та їх планувальної структури. Серед основних документів в 

роботі розглянуто прийняття і перегляди Стратегії сталого розвитку ЄС, 

Територіальний порядок денний ЄС, Стратегія розумного, сталого і 

всеохоплюючого зростання Європа 2020, Європейська мережа спостереження за 

територіальним розвитком та згуртованістю ESPON, Нова програма розвитку міст 

(New Urban Agenda)  тощо. 

Розглянуто місце територіального маркетингу, зокрема брендингу, в 

системі сучасних концепцій управління містом. Встановлено, що на сьогодні 

однією з провідних ідей розвитку суспільства, зокрема і в урбаністичних студіях, є 

ідея автентичності. Кожне місто повинне активно займатись пошуком свого 

«обличчя», ідентичності, оскільки  вони є метою і засобом конкурентної боротьби. 

Перший розділ завершується обґрунтуванням загального алгоритму 

суспільно-географічного дослідження планувальної структури міста (рис. 1). В 

дослідженні виділяються теоретичний, аналітичний, аналітико-синтетичний та 

конструктивний етапи.  

 

Рис. 1. Алгоритм суспільно-географічного дослідження планувальної структури 

міста та її трансформацій
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         Другий розділ «Чинники формування планувальної структури міста 

Івано-Франківська» розкриває вплив основних чинників на формування 

планувальної структури досліджуваного міста. Починається розділ з оцінки 

географічного положення міста Івано-Франківська, зокрема рельєфу, клімату, 

ґрунтів, гідрографії, структури земельних ресурсів та екологічної ситуації в місті.   

Проаналізовано демографічну ситуацію в місті й встановлено, що вона є 

сприятливою. В місті спостерігається позитивна динаміка чисельності наявного 

населення, що відбувається за рахунок механічного та в незначній мірі природного 

приросту. Аналіз вікового розподілу показав, що найбільша частка мешканців 

міста – молоді працездатні люди у віці 30-35 років. На ринку праці частка 

зайнятого працездатного населення складає близько 91 %, проте біля 2% 

зареєстровані, як безробітні.  

Дослідження дорожньо-транспортної системи міста дало змогу 

встановити, що вона має радіально-кільцеву структуру з історичним центром, 

промисловими та спальними районами. Серед виявлених проблем роботи 

громадського транспорту в місті є проблема накладання маршрутів й 

перезавантаження центру міста громадським та приватним автотранспортом. 

Варіанти їх вирішення ми вбачаємо в популяризації велосипедного 

транспорту, облаштуванні велосипедних доріжок та іншої інфраструктури.  

В роботі здійснено аналіз міського промислового комплексу. Виробничу 

діяльність у Івано-Франківську здійснюють понад 500 підприємств. Встановлено, 

що даний комплекс характеризується своєю багатогалузевістю. Основними 

статтями експорту є продукти рослинного походження (52% обсягів експорту), 

механічні та електричні машини (31,5%), живі тварини та продукти тваринного 

походження (8,3%). В місті спостерігається постійне збільшення кількості малих 

та середніх підприємств. У відсотковому співвідношенні  великі підприємства 

складають тільки 0,1% від загальної кількості, середні – 3,6%, малі – 96,3%, 

спостерігаємо тенденцію реорганізації великих підприємств на малі та середні, в 

процесі чого відбувається вивільнення виробничих площ та потужностей.   

Івано-Франківськ є одним з лідерів України з будівництва житла. Це 

відбувається у зв’язку з високим попитом на нього, оскільки велика кількість 

жителів міста і області, які працюють за кордоном, вважають доцільним вкладення 

коштів саме в нерухомість міста. Так, 95% людей, які купляють квартири в 

новобудовах – заробітчани. Часто будівельному ринку Івано-Франківська надають 

перевагу  переселенці з Донбасу, їх частка серед покупців нового житла досить 

суттєва, в 2016 році це близько 15%. 

Охарактеризовано соціальну сферу міста. В Івано-Франківську функціонує 

28 дошкільних навчальних закладів і 5 навчально-виховних комплексів, у яких 

виховуються і навчаються  близько 8,5 тисяч дітей. Мережа загальноосвітніх 

закладів міста складається з 43 денних навчальних закладів. В Івано-Франківську 

навчається близько 45 тисяч студентів (18% населення міста), з яких 2400 – 

студенти-іноземці.
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        Міська медична сфера Івано-Франківська представлена: центральною міською 

клінічною лікарнею, міською дитячою клінічною лікарнею, дитячою поліклінікою, 

міським клінічним пологовим будинком, міською клінічною  лікарнею №1, 

міськими поліклініками (всього 6), станцією швидкої невідкладної медичної 

допомоги. В місті Івано-Франківську функціонують ряд закладів культури, а саме 

3 театри, 4 музеї, 15 бібліотек, 6 демонстраторів фільмів, близько десятка клубних 

закладів, серед яких Центральний Народний дім, Міський Народний дім і ін. 

З’ясовано, що місто виконує функцію міжрайонного центру з ринкової торгівлі, 

медичного та соціально-культурного обслуговування населення. 

Розглянуто містобудівну документацію Івано-Франківська, зокрема його 

генеральний план, детальні плани територій міста, Стратегію розвитку Івано-

Франківська на період до 2028 року. Встановлено, що недостатнім в системі 

містобудівної документації є розробка зонінг-планів міста та детальних планів 

території, в зв’язку з чим і ведеться неврегульована забудова території, а 

потенційні інвестори не мають чіткого уявлення про перспективи територіального 

розвитку міста. 

Наведено характеристику привабливості міста Івано-Франківська, яке є 

старовинним містом Галичини, де збереглась низка культурно-історичних 

пам’яток з певним сформованим архітектурним середовищем, що може стати 

туристичною принадою для відвідувачів міста, оскільки місто стало одним з 

форпостів туристичного освоєння Карпат. В роботі розглянуте маркетингове 

управління – як один з видів міського управління, та використання інструменту 

брендингу міста для того, щоб мешканці могли ідентифікувати себе з містом.  

      У третьому розділі «Оцінка трансформацій планувальної структури міста 

Івано-Франківська» охарактеризовано сучасний стан планувальної структури 

міста, виділено основні трансформаційні процеси в місті та запропоновано 

варіанти вирішення конкретних проблем у міському плануванні Івано-

Франківська. Розпочинається розділ з виділення та характеристики п’яти 

геоісторичних зрізів у розвитку планувальної структури міста: на першому 

спостерігаємо заснування міста-фортеці, добре укріпленої, яке мало форму 

багатокутника, вписаного в коло з площею Ринок у центрі, що відповідало 

тогочасним ідеям містобудування доби Ренесансу.  На другому до існуючого 

міста-фортеці спостерігаємо добудову замку, що змінює форму міста з правильної 

шестикутної, у видовжену з замком, Станиславів стає містом-резиденцією. Третій 

відзначився втратою палацової і оборонної функцій міста, громадський центр 

поступово переноситься на площу перед сучасним Драматичним театром, також 

спостерігаємо злиття центральної частини з передмістями та реконструкція 

житлової забудови. Що ж стосується четвертого, так званого радянського, то  

спостерігаємо утворення нових мікрорайонів в місті, входження навколишніх сіл в 

зону обслуговування міста, розбудову промислових територій тощо. П’ятий 

характеризується частковим збереженням обрисів первісного середньовічного
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міста, але значно видозміненим за рахунок розширення міської території, 

розбудови вулично-дорожньої мережі в місті, перенесенням громадського центру 

на Вічевий майдан, а також доповненням функціональності міста функціями, які 

відповідаю викликам сьогодення. 

Виділяють на основі планувальних утворень Генерального плану 15 

мікрорайонів в місті, які в свою чергу в залежності від доступності до центру були 

об’єднані в чотири зони: 

- центральну (багатофункціональна територія з досить укрупненим 

зонуванням. Тут традиційно розміщуються історично сформовані житлові 

квартали, ряд об’єктів сфери обслуговування, численні адміністративно-

управлінські установи, міські культурно-видовищні споруди тощо. Зона 

пішохідної доступності центру міста складає 300 - 500 м.); 

- серединну (утворюють мікрорайони «Княгинин» , мікрорайон вул. 

Миру – Будівельників, мікрорайон вул. Чорновола, мікрорайон «Кант», 

мікрорайон вул. Сахарова-Бандери. Дана зона є територією переважно ущільненої 

житлової забудови різних періодів, проте ряд житлових будинків має в тому числі 

змішані функції, а саме розташування на перших поверхах об’єктів роздрібної 

торгівлі та надання різного роду послуг: банківських, юридичних, розважальних, 

послуг краси тощо. Мікрорайон вулиці Чорновола та Кант характеризується 

поширенням рекреаційної функції у зв’язку з розміщенням тут Парку культури та 

відпочинку імені Т.Г. Шевченка та міського озера. В мікрорайоні Кант можна 

спостерігати поширення садибної забудови. Зона пішохідної доступності складає 

приблизно 1-2 км до центру міста); 

- периферійну (утворюють мікрорайони «Пасічна», «Каскад»,  

«Майзлі», район Аеропорту, а також невеличкі житлові мікрорайони, а саме БАМ 

(знаходиться по закінченню вулиці І.Мазепи), Позитрон (закінчення вул. 

Вовчинецької), Брати (в районі вулиці Хоткевича), урочище «Дем’янів Лаз» тощо. 

Функціональне навантаження даних територій різне, зокрема мікрорайон «Каскад» 

- це типовий спальний мікрорайон з багатоповерховою забудовою. Тут знаходять в 

стані будівництва ряд житлових комплексів, відбувається розвиток 

спеціалізованого спортивно-рекреаційного центру. Території мікрорайону 

«Майзлі» використовуються частково під багатоповерхову забудову, проте в 

більшій мірі це садибна забудова, а також ділянки виробничого призначення. 

Район Аеропорту містить в собі як житлові функції, так і виробничі, в тому числі 

транспортні, головно через розміщенням тут Міжнародного аеропорту «Івано-

Франківськ». Динамічно розвивається на сьогодні мікрорайон «Пасічна». Даний 

мікрорайон є переважно житловим з багатоповерховою забудовою та садибною 

забудовою на території урочища «Дем’янів Лаз». Зона пішохідної доступності до 

центру міста складає від 2 до 6 км.); 

- приміську (до даної зони ми відносимо п’ять сіл, які входять до Івано-

Франківської міської ради, а саме Хриплин, Микитинці, Вовчинці, Угорники та 
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Крихівці. Дані території зайняті переважно приватною садибною забудовою, а 

також використовуються для розміщення виробництва. зокрема найбільшу 

виробничу територію спостерігаємо у с. Хриплин, де розміщується Хриплинський 

промисловий вузол. Зона пішохідної доступності до центру міста складає 4-6 км). 

 
              Рис. 2. Зони доступності до центру міста Івано-Франківська 

     В дослідженні на основі опитування жителів Івано-Франківська та аналізу 

концентрації людської діяльності обґрунтовано виділення 4 ядер концентрації 

населення та функцій в них в периферійній частині міста. Це дасть змогу 

розвантажити центральну частину міста та покращити систему  обслуговування 

мешканців віддалених від центру мікрорайонів та зробити більш комфортні умови 

їх проживання. В перспективі дані ядра мають стати громадськими центрами 

другого порядку. Зокрема до таких ядер можна віднести наступні: ядро 

рекреаційного призначення формують Міський Парк ім. Т.Шевченка та міське 

озеро в мікрорайоні вул. В.Чорновола. Близько 70% опитаних проводять тут 

вільний час. Інші два ядра сформувались на основі розміщення великих 

торгівельних центрів, які притягують велику кількість містян та гостей міста – це 

зокрема торговий центр «Арсен» і «Епіцентр К», та територія Східного ринку, 

що утворюють велику торгівельну зону, розташовуються в мікрорайоні «Каскад». 

Друге ядро сформував торговий центр Велес, на вул. Вовчинецькій. Обриси 

громадського центру має і мікрорайон «Пасічна». Це район перехрестя вулиць 

Галицька та Тролейбусна зі значною кількістю торгових місць та супермаркетів, 

проте, на нашу думку, він ще не сформований остаточно (рис.2). 

Встановлено, що міський простір Івано-Франківська, як і його планувальна



12 

структура, постійно перебуває в процесі трансформацій. В роботі проаналізовано 

основні процеси трансформацій міського простору: 

Субурбанізація. Встановлено, що відбувається значний розвиток передмістя, 

подальше зростання Івано-Франківська стимулюватиме субурбанізаційні процеси, 

наслідком яких є трансформації як приміської зони міста, так і планувальної 

структури Івано-Франківська загалом. Це призводить до відцентрових тенденцій 

розвитку обласного центру, розвантаження центральної частини міста.  

Ревіталізація. У місті Івано-Франківську під промислову забудову виділено 

близько 1300 га земельних ділянок, а за призначенням використовується лише 10-

15%. Решта територій не використовуються чи використовується неефективно, 

більшість територій перебуває в занедбаному стані та не несуть жодної суспільної 

користі. До таких територій відносимо територію заводу «Промприлад», 

територію старого пивоварного заводу тощо;  

Сакралізація. Кількість церков та храмів в місті з кожним роком помітно 

зростає, що зумовлює зміну функцій тієї чи іншої території в місті. На 2017 рік у 

місті Івано-Франківську функціонували 46 церков та храмів, та ще 13 знаходяться 

у приміських селах. За підрахунками на кожен квадратний кілометр забудованого 

Івано-Франківська приходиться по 2 храми і їх кількість з кожним роком зростає. 

Існують в місті проблеми з кладовищами. Встановлено необхідність не лише 

відводити нові землі під поховання, а й створення крематорію через недостачу 

територій для захоронення. 

Комерціалізація. Майже вся центральна частина міста є перенасиченою 

об’єктами торгівлі  та наданням різного роду послуг. Особливо даний процес 

проявляється на території площі Ринок та Івано-Франківської пішохідної зони 

«Стометрівка». Суттєвою проблемою залишається впорядкування ринків, 

особливо в центральній частині міста. Внаслідок значного нагромадження ринків в 

центрі можемо спостерігати нагромадження транспорту, зруйноване історичне 

середовища місць під ринками, процвітає антисанітарія і «захаращеність» 

території. Також проблемою є виникнення стихійних ринків, зокрема на вулицях 

Хоткевича, Мазепи, Привокзальній площі тощо. 

Соціальна поляризація. Сьогодні в Івано-Франківську можемо спостерігати і 

елементи просторової поляризації серед розселення міського населення, в 

залежності від рівня їх фінансового забезпечення. Привaтні будинки котеджного 

типу стaли пoпулярними сeрeд мeшкaнців Iвано-Франківська у зв’язку зі 

зрoстанням крeдитнoгo ринку тa пoявою нoвiтних тeхнoлoгiй у будiвництвi, 

натомість люди з нижчими доходами віддають перевагу квартирам в спальних 

районах міста. 

Демілітаризація. У спадок Івано-Франківську залишили також військові 

частини, базування яких відбувалось майже у центральній частині міста, а на місці 

старих військових частин могли б бути спроектовані різного роду рекреаційні 

зони: парки, сквери; або комерційні структури — торгові центри, зони розваг 

тощо. 

В роботі розглянуто процеси озеленення міста (площа зелених насаджень
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Івано-Франківська складає більше 1230 га, з яких 350 га — загального  

користування. Тобто на 1 мешканця міста припадає 52 м2 зелених насаджень, а 

загального користування всього 14,5 м2, при нормі 16,8 м2. Отже на сьогодні в 

місті є потреба в наявності більше 400 га зелених насаджень. Доцільним є 

обладнання парків та скверів, які здатні були б обслуговувати мікрорайон чи 

житловий комплекс. 

Використавши метод анкетування, було проведено опитування мешканців 

території Івано-Франківської міської ради та виділено ряд проблем міського 

планування і запропоновано шляхи вирішення деяких з них. Зокрема розглянуто 

проблему паркування в місті (запропоновано побудову багаторівневих паркінгів 

при в’їзді в місто, де б власники авто могли залишити свої транспортні засоби, а 

далі пересуватися громадським транспортом. Актуальним є також створення 

додаткових платних паркувальних місць та будівництво критих стоянок у центрі 

міста тощо. Ще одним важливим завданням є побудови моста для сполучення 

основної частини міста з мікрорайоном Пасічна ( На тепер мікрорайон Пасічна 

з’єднується з містом лише одним мостом, який потребує реконструкції.  Основна 

ціль  будівництва має бути не лише зменшення дорожнього трафіку, а перш за все 

комплексний підхід до вирішення транспортної проблеми Івано-Франківська в 

цілому. На нашу думку, потенційно міст з вулиці Берегова, який би було 

побудовано до так званого «Німецького озера» зміг би стати прямим доступом з 

центру міста  до обласної лікарні, що допомогло б значно розвантажити міст вул. 

Галицької.  

Серед головних завдань є забезпечення участі городян в процесах міського 

планування. Враховуючи результати опитування встановлено, що 68% мешканців 

знають про Генплан, проте не брали участі в його обговорені. Решту опитаних це 

не цікавить. В такий спосіб встановлено низьку зацікавленість громадян в 

процесах міського планування. Очевидно слід проводити агітаційні заходи, 

воркшопи тощо задля залучення міських мешканців до процесів міського 

планування та пропозицій щодо подальшого розвитку міста. 

В дослідженні представлені прогнози головних складників суспільно-

географічного комплексу міста до 2020 року за допомогою методів аналітичного 

вирівнювання та згладжування. Що стосується чисельності населення, то станом 

на 1 січня 2017 року кількість жителів Івано-Франківська становила 254,5 тис. 

осіб, за нашими прогнозами у 2020 році його кількість може збільшитись на 2,2%, 

що може значно вплинути на планувальну структуру, а саме зумовити зростання 

обсягів житлового будівництва, розвиток системи культурно-побутового 

обслуговування, міського транспорту та інженерної інфраструктури Івано-

Франківська. Розглядаючи трудові ресурси можемо прогнозувати значне 

зменшення кількості штатних працівників на підприємствах, які через нестабільну 

економічну ситуацію в Україні, змушені здійснювати трудові міграції за кордон, 

чим ставить під загрозу розвитку ринку праці в місті. Оптимістичним є прогноз в 

м.Івано-Франківську щодо розвитку малого та середнього бізнесу в місті, за ним 

кількість суб’єктів ЄДРПОУ в м. Івано-Франківську до 2020 року зросте з 10 900
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 до 11 500, що позитивно може вплинути на подолання проблеми безробіття, 

забезпечення кращої якості в обслуговуванні населення тощо. Також за 

прогнозами і надалі буде зростати інвестиційна привабливість міста, зокрема якщо 

сьогодні обсяг інвестицій на 1особу сягає приблизно 2 300 грн., то у 2020 року цей 

показник виросте до 3 400 грн. 

Встановлено, що за умови збереження сучасних тенденцій, через декілька 

років в місті Івано-Франківськ зі зростаючою кількістю мешканців  буде  і далі 

зростати попит на житло, хоча нових ділянок для забудови в місті не так багато, а 

отже будемо спостерігати «розповзання» меж території міста, розростання 

приміської зони, а, отже, і збільшення ролі Івано-Франківська, як ядра агломерації. 

Можемо також припустити, що у зв’язку з появою нових підприємств може 

покращитись і зайнятість населення. 

Встановлено, що основним вектором територіального розвитку міста Івано-

Франківська має стати його трансформація з моноцентричного міста з єдиним 

чітко означеним центром на розвиток кількох таких центрів і відповідно 

перетворення міста на поліцентричне з розвитком нових громадських центрів на 

міській периферії. Стосовно вирішення проблеми перевантаження міста як 

громадським, так і приватним автотранспортом, то пропонується будівництво 

паркувальних територій на окремо виділених територіях на під’їздах до міста, на 

під’їздах до серединної зони, щоб мешканці могли залишати там свій транспорт,  і 

далі надати змогу працювати громадському транспорту. 

В дослідженні сформовано 5 основних принципів планувальної організації 

міста Івано-Франківська, серед яких: принцип поясного зонування - який 

покликаний доповнити функціональний погляд на розвиток міста та враховувати 

доступність до центру міста, щільність забудови, інтенсивність процесів, що 

відбуваються на його території, якість міського середовища, інвестиційну 

привабливість; принцип перетворення міста на «місто коротких відстаней». Він 

передбачає доступність до робочих місць, споживчих товарів, місць відпочинку, 

об’єктів соціальної інфраструктури тощо і, як наслідок, розвиток міської периферії 

та створення нових громадських центрів: принцип взаємної узгодженості 

планувальної організації і транспортної системи міста. Передбачає побудову 

вулично-дорожньої мережі міста за принципом пішохідної доступності, розвитку 

інфраструктури для велосипедного транспорту тощо; принцип 

взаємоузгодженості інтересів міської влади, бізнесових структур та громади 

міста при прийнятті рішень щодо тих чи інших питань містобудівного розвитку, 

доступу до інформації та активної участі мешканців міста у міському плануванні. 

 

ВИСНОВКИ 

1. В дисертаційному дослідженні було узагальнено теоретико-методологічні 

засади формування планувальної структури міста та його трансформації через 

призму положень, теорій та концепцій суспільної географії. Доведено, що місто 

разом з його планувальною структурою є суспільно-географічним комплексом, а 

отже, об’єктом дослідження суспільної географії. Дано визначення поняттю
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 «планувальна структура» як системі взаємопов'язаних планувальних елементів, 

що визначають просторову реалізацію основних функцій життєдіяльності 

населення на території населених пунктів та приміської зони, об'єднані системою 

загальноміських і міських центрів обслуговування, мережі транспортних 

магістралей та зелених зон. Встановлено, що планувальна структура міста 

характеризує міський організм в єдності взаємозв’язку різних його частин, зокрема 

в сукупності функціональних зон і транспортних магістралей, мережі громадських 

центрів. В роботі розглянуто основні положення міської політики, що торкаються 

підходів до стратегічного управління та проаналізовано маркетингові засоби 

міського управління. Теоретично осмислено основні види трансформацій міського 

простору: субурбанізація, комерціалізація, деіндустріалізація, озеленення, 

демілітаризація, ревіталізація, сакралізація, соціальна поляризація тощо. 

2. Автором розроблено алгоритм дослідження планувальної структури міста 

та її трансформацій з використанням як загальнонаукових, так і конкретно-

наукових методів і включає 4 етапи. Перший, теоретичний етап, розкриває 

сутність об’єкта дослідження і його приналежність до системи понять суспільної 

географії.  Другий, аналітичний етап, передбачає оцінку чинників формування 

планувальної структури міста Івано-Франківська, зокрема природно-екологічних 

та суспільно-географічних чинників. Третій, аналітико-синтетичний етап 

характеризує оцінку планувальної структури та трансформацій міста Івано-

Франківська, зокрема передбачає розгляд геоісторії міста, здійснення просторово-

функціонального аналізу міста, виділення основних зон доступності до центру 

міста; виділення та аналізу трансформації  міського простору. Завершальний, 

конструктивний етап, передбачає  опитування громадян задля виявлення основних 

проблем містобудівного розвитку та визначення варіантів їх вирішення. 

3. Проведено аналіз чинників, що здійснюють вплив на формування та 

трансформації планувальної структури міста. Проведено оцінку природно-

екологічних умов міста. Встановлено, що природні умови є досить сприятливими. 

Історико–географічний чинник є визначним тим, що місто майже постійно 

знаходилось під управлінням різних країн та державних утворень (Речі 

Посполитою, Австро-Угорської імперії, Польської республіки, Нацистської 

Німеччини, СРСР), що значно впливало на його формування та подальший 

розвиток. Здійснено огляд і суспільно-географічних чинників. Суспільно-

географічне положення міста є вигідним. Місто зв’язане повітряним, залізничним 

та автомобільним транспортом з усіма обласними центрами України, а також 

рядом міст ближнього зарубіжжя. Великі перспективи міста Івано-Франківська 

пов’язані з близькістю Карпат як унікального регіону туризму, відпочинку та 

рекреації. Охарактеризовано населення міста, встановлено, що частка міського 

населення складає 91,7% від загальної кількості мешканців, а населення сіл, що 

входять до Івано-Франківської міськради – 8,3% (21,1 тис. осіб). Чисельність 

населення має тенденцію до зростання,  щорічно зростає приблизно на 2,5 тис. 

осіб на рік. Середній вік івано-франківця – 38 років. Частка зайнятого
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 працездатного населення складає близько 91%. Дорожньо-транспортна система 

міста характеризується радіально-кільцевою структурою з історичним центром, 

промисловими та спальними районами. Одною з чітко виражених рис 

господарського комплексу міста є наявність багатогалузевої промисловості. 

Виробничу діяльність у Івано-Франківську здійснюють понад 500 підприємств. В 

Івано-Франківську представлені харчова, легка та хімічна промисловість, 

машинобудівна і ін., причому приблизно 40% загального обсягу реалізації 

продукції промисловими підприємствами складає обробна промисловість. 

З’ясовано, що місто виконує функцію міжрайонного центру з ринкової торгівлі, 

медичного та соціально-культурного обслуговування населення. Що стосується 

управлінського чинника, то розглянуто основні ланки організаційної структури 

управління містом та містобудівну документацію: Генеральний план Івано-

Франківська, Стратегію розвитку Івано-Франківська на період до 2028 тощо. 

Охарактеризовано привабливість міського простору Івано-Франківська у зв’язку з 

розвитком міста як туристичного центру України. 

4. Виділено п’ять геоісторичних зрізів розвитку планувальної структури 

Івано-Франківська: 1 - заснування міста-фортеці з площею Ринок у центрі. 2 - 

добудова замку до існуючого міста-фортеці, зміна форми міста з правильної 

шестикутної, у видовжену з замком. 3 - втрата палацової і оборонної функцій 

міста, перенесення громадського центру, злиття центральної частини з 

передмістями та реконструкція житлової забудови. 4 - утворення нових 

мікрорайонів міста, входження навколишніх сіл в зону обслуговування міста, 

розбудова промислових територій тощо. 5 – сучасний - характеризується 

розширенням міської території, розбудови вулично-дорожньої мережі в місті, 

перенесенням громадського центру на Вічевий майдан, а також доповненням 

функціональності міста функціями, які відповідають сучасним викликам. 

5. Виділено мікрорайони міста на основі планувальних утворень 

Генерального плану, які в свою чергу в залежності від доступності до центру були 

об’єднані в чотири зони: центральну, серединну, периферійну та приміську. 

Встановлено основні домінуючі функції кожної зони. З’ясовано, що найбільш 

перевантаженою функціями є центральна зона. В дослідженні запропоновано 

виділення чотирьох ядер концентрації населення в периферійних районах міста, 

які мають стати новими громадськими центрами міста. Проведено аналіз 

трансформацій міського простору Івано-Франківська, зокрема розглянуто процеси 

субурбанізації (виявлено процеси розростання приміської зони міста), 

ревіталізації (охарактеризовано варіанти розв’язання проблеми старих 

промислових територій та об’єктів міста), сакралізації (описано процеси зростання 

кількості сакральних просторів та об’єктів на території Івано-Франківська), 

комерціалізації (виявлено проблеми перевантаження центру міста об’єктами 

торгівлі, харчування та запропоновано шляхи вирішення цієї проблеми), 

демілітаризації (розглянуто необхідність зміни функціонального призначення 

територій колишніх військових частин на сучасні публічні простори), розглянуто
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 проблему озеленення міста (окреслено проблему потреби в нових зелених 

насадженнях, паркових зонах в місті і ін.), соціальної поляризації (визначено, що 

мешканці з різним рівнем доходу віддають перевагу певним територія для 

проживання в місті та котедж ним будинкам, на відміну від містян з нижчими 

доходами). Визначено вплив даних процесів на трансформації планувальної 

структури міста. 

6. На основі проведення соціологічного опитування мешканців міста 

виділено низку проблем у міському плануванні та запропоновано рекомендації 

щодо вирішення деяких з них, зокрема проблеми паркування в місті, 

впорядкування ринків, проблеми з кладовищами, побудови моста - сполучення з 

мікрорайоном Пасічна, проблеми участі городян в процесах міського планування. 

та запропоновано власне бачення подальшого розвитку міста. Здійснено прогноз 

окремих показників соціально-економічного розвитку міста: населення, ринку 

праці, підприємництва і ін., встановлено їхній вплив на планувальну структуру 

міста та можливості її подальших трансформацій. 

7. Обґрунтовано доцільність застосування п’яти принципів планувальної 

організації міста Івано-Франківська, серед яких принцип поясного зонування, 

принцип  перетворення міст на «міста коротких відстаней», принцип взаємної 

узгодженості планувальної організації і транспортної системи міста, принцип 

взаємоузгодженості інтересів міської влади, бізнесових структур та громади міста 

при прийнятті рішень щодо питань містобудівного розвитку та доступу до 

інформації. Запропонований основний вектор трансформації планувальної 

структури міста Івано-Франківська з моноцентричного міста з єдиним чітко 

означеним та акцентованим центром на поліцентричне з розвитком нових 

громадських центрів на міській периферії. 
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АНОТАЦІЯ 
Левицька О.Л. Суспільно-географічне дослідження трансформацій 

планувальної структури міста Івано-Франківська. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 – Економічна та соціальна географія. – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2017.  

В роботі обґрунтовано доцільність застосування суспільно-географічного 
підходу до дослідження міста, в тому числі його планувальної організації та 
трансформацій міського простору. Проведено аналіз умов та чинників формування 
планувальної організації міста. 

Виділено геоісторичні зрізи планувальної структури міста Івано-
Франківська, проаналізовано розвиток міських функцій на кожному з них. 
Обґрунтовано трансформацію моноцентричного міста у поліцентричне з 
розвиненою периферією. Запропоновано виділення чотирьох ядер концентрації 
населення та функцій на периферії.  

Оцінено такі види трансформацій міського простору як субурбанізація, 
ревіталізація, сакралізація, комерціалізація, соціальна поляризація, 
демілітаризація, розглянуто проблему озеленення міста.  

Виявлені основні проблеми міського планування Івано-Франківська і 
запропоновано шляхи їх вирішення.  

Ключові слова: планувальна структура міста, трансформації міського 
простору, міський розвиток, міське планування, громадський центр, Івано-
Франківськ. 

 
АННОТАЦИЯ 

Левицкая О.Л. Общественно-географическое исследование 
трансформации  планировочной структуры города Ивано-Франковска. - 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук 
по специальности 11.00.02 – Экономическая и социальная география. - Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2017. 

В работе обоснована целесообразность применения общественно-
географического подхода к исследованию города, в том числе его планировочной 
организации и трансформации городского пространства. Проведен анализ условий 
и факторов формирования планировочной организации города. 

Выделено геоисторические срезы планировочной структуры города Ивано-
Франковска, проанализировано развитие городских функций на каждом из них. 
Обоснованно трансформацию моноцентрического города в полицентрический с 
развитой периферией. Предложено выделение четырех ядер концентрации 
населения и функций на периферии. 

Оценены такие виды трансформаций городского пространства как 
субурбанизация, ревитализация, сакрализация, коммерциализация, социальная 
поляризация, демилитаризация, рассмотрена проблема озеленения города. 

Выявлены основные проблемы городского планирования Ивано-Франковска 
и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: планировочная структура города, трансформации 
городского пространства, городское развитие, городское планирование, 
общественный центр, Ивано-Франковск. 
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SUMMARY 
Olga Levytska. Human-geographical study of transformations of the 

planning structure of the city of Ivano-Frankivsk. - Manuscript. 
Dissertation for the degree of the candidate of geographical sciences in the 

specialty 11.00.02 – Economic and Social Geography. – Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, 2018. 

The expediency of using the socio-geographical approach to the study of the city, 
including its planning organization and urban space transformations, is substantiated. A 
number of theories, approaches, methods of city research, which arise in connection with 
the rapid pace of development of urbanization processes in the world, are considered. 

The conditions and factors of the formation and territorial organization of the city 
planning structure are analyzed, in particular natural and environmental factors, 
historical and geographical factors and a number of socio-geographical factors, in 
particular geographic location, population and labor resources, transport, development of 
the urban economic complex and social complex, and also a managerial factor. We also 
analyzed the attractiveness of the Ivano-Frankivsk city space in connection with the 
development of the city as a tourist center of Ukraine. 

5 stages of the transformation of the planning structure of the city of Ivano-
Frankivsk have been identified: at the first stage, we observe the founding of a fortified 
city, well-fortified, which the shape of a polygon had inscribed in a circle with the 
Market Square in the center. At the 2nd stage of the existing city of fortress we observe 
the completion of the castle, which changes the shape of the city from the regular 
hexagonal, in the elongated with the castle, Stanislaviv becomes a city-residence. Stage 
3 marked the loss of the palace and defensive functions of the city, the public center is 
gradually transferred to the square in front of the modern Drama Theater, as well as the 
merger of the central part with the suburbs and reconstruction of residential 
development. As for the 4th, so-called Soviet stage, we can see the formation of new 
districts in the city, the entry of surrounding villages into the city's metropolitan area, the 
development of industrial areas, and so on. Stage 5 is characterized by partial 
preservation of the outlines of that original medieval city, but significantly changed due 
to the expansion of the city territory, the development of the street-road network in the 
city, the transfer of the public center to Vichevyi Maidan, as well as the complement of 
the functionality of the city functions that meet the challenges of the present. 

Based on the planning layouts of the Master Plan, 15 districts in the city were 
identified, which in turn, depending on accessibility to the center, were merged into 4 
zones: central, middle, peripheral and suburban, each of which has a certain set of 
functions. The most polyfunctional is the central area of the city, therefore, for its 
unloading, we propose the allocation of another 4 city nuclei, which can subsequently 
claim the role of public centers, in the peripheral areas of the city on the basis of 
concentration of a number of functions in a limited area, which in turn leads to an 
increase in concentration here population and creating more comfortable living 
conditions for peripheral residents. 

The following types of urban space transformations are estimated: 
suburbanization, revitalization, sacralization, commercialization, social polarization, 
demilitarization, the problem of greening the city is considered. 

The main problems of Ivano-Frankivsk city planning were revealed and ways of 
their solution were proposed. 

Key words: city planning structure, urban space transformation, urban 
development, urban planning, public center, Ivano-Frankivsk. 
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