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АНОТАЦІЯ 

 

Растворова М. О. Суспільно-географічне дослідження управління 

розвитком міста (на прикладі міста Запоріжжя). – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» (106 – Географія). – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019.   

Дослідження за темою дисертації виконувались протягом 2010-2018 років 

згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри економічної та соціальної 

географії географічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять матеріали, 

зібрані особисто автором під час камерального й експедиційного етапів, звітні 

статистичні матеріали Державної служби статистики України, Головних управлінь 

статистики міської держадміністрації, а також тези доповідей і наукові публікації 

в фахових виданнях. 

Висвітлено й обґрунтовано суспільно-географічний підхід до дослідження 

управління розвитком міста, який включає такі етапи дослідження як теоретико-

методологічний, аналітичний і синтетичний. 

Визначено чинники, які впливають на розвиток міста (природно-

географічний, суспільно-географічний та інші). На основі проведеного 

кореляційного аналізу було виявлено взаємозв’язок між рядом показників. Обсяги 

експорту промислової продукції (хімічної галузі та машинобудування) тісно 

пов’язані з обсягами прямих іноземних інвестицій та кількістю викидів в 

атмосферу та водні об’єкти: падіння обсягів експорту промислової продукції 

взаємопов’язано з відтоком іноземних інвестицій; із зменшенням кількості 

експорту продуктів промисловості йде спад кількості викидів небезпечних речовин 

в атмосферу й у водні об’єкти. Наявний взаємозв’язок між такими показниками як 

кількість об’єктів ЄДРПОУ та навантаження на одну вакансію. З розвитком 

підприємництва створюються нові робочі місця, є потреба в кадрах, а відповідно, 
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навантаження на одну вакансію падає. Зменшення навантаження на одну вакансію 

також пов’язане з міграційними процесами та зростаючим показником смертності 

населення, процесами його старіння. На основі проведеного кореляційного аналізу 

виявлено взаємозв’язок різної тісноти між усіма чинниками розвитку міста.  

Проаналізовано функціональну спеціалізацію та територіальні відмінності в 

розрізі адміністративних районів міста. Зроблено групування адміністративних 

районів міста за переважаючими функціями території: 1) з переважанням функції 

громадського центру (Вознесенівський район); 2) з переважанням промислової та 

житлової функції (Дніпровський, Заводський, Комунарський, Хортицький та 

Шевченківський райони); 3) з переважанням житлової, громадської та рекреаційної 

зон (Олександрівський район). 

Виявлено і проаналізовано особливості сприйняття адміністративних районів 

мешканцями Запоріжжя. За особливостями сприйняття (кількістю та видами 

асоціацій) райони міста можна згрупувати таким чином: 1) райони з найбільшим 

набором асоціацій (Олександрівський, Хортицький); 2) Спальні райони міста з 

комбінацією декількох «важливих точок» (Дніпровський, Комунарський, 

Шевченківський; 3) райони міста з певною ознакою чи групою певних рис 

(Вознесенівський, Заводський). 

Проаналізовано сутність і сприйняття 7 кейсів трансформацій міського 

простору Запоріжжя (2000-2016 роки), визначено особливості сприйняття цих 

трансформацій мешканцями міста. Напрями трансформацій міського простору 

Запоріжжя (в тому числі, сакралізація, комерціалізація тощо) відповідають 

сучасним тенденціям просторових трансформацій інших міст перехідного типу 

економіки. Позитивну оцінку респондентів отримали трансформації, пов’язані з: а) 

проявом козацької ідентичності; б) облаштуванням міського простору. Проведений 

аналіз дає змогу стверджувати, що мешканці міста Запоріжжя відчувають сильну 

потребу (хоч і недостатньо виразно її артикулюють) в комфортному міському 

просторі. Таким чином, відповіддю на ці виклики є врахування пріоритетності 

творення комфортного міського простору та необхідності його органічної 

інтеграції оновленого простору в оточуюче міське середовище. 
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На основі результатів анкетування було виявлено сприйняття мешканцями 

ролі індустріальної складової в розвитку міста. Запропоновано й обгрунтовано 

стратегічні напрямки розвитку Запоріжжя – як центру інноваційної промисловості 

та центру індустріального туризму. Розроблено туристичний продукт – тур «Історія 

Запоріжжя та його індустріальна міць». 

В результаті проведеного аналізу Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 

року та Генерального плану розвитку міста Запоріжжя до 2036 року було виявлено, 

що дані документи не повністю відповідають пріоритетності потреб мешканців 

Запоріжжя, принципам інтегрального та сталого розвитку, викладеним, зокрема, в 

Лейпцизькій хартії місцевого розвитку, Європейській хартії місцевого 

самоврядування, Новій програмі розвитку міст ООН та інших документах. 

Виявлено, шо причинами конфліктів інтересів в місті є: 1) перспективне 

розширення промислової зони за рахунок тієї території, яка була призначена для 

озеленення (латентна фаза конфлікту); 2) зменшення площ зелених насаджень в 

межах міста та їх компенсація озелененими ділянками «на папері» (латентна фаза 

конфлікту); 3) спорудження нового торговельно-розважального центру “Сучасний 

центр міста” на місці вирубаного скверу Яланського – публічного простору в центрі 

міста (відкрита фаза конфлікту). 

Виділено історико-географічні зрізи формування територіальної 

ідентичності мешканців Запоріжжя та з’ясовано, що основними історико-

географічними зрізами є період козацької доби, а також історико-географічні зрізи, 

на яких відбувалося формування індустріального комплексу міста. 

Визначено тип територіальної ідентичності, який є характерним для 

мешканців кожного з районів Запоріжжя, та зроблено групування районів за 

вподобаннями мешканців. Результати анкетування дають змогу зробити висновок, 

що в Олександрівському, Комунарському, Дніпровському, Хортицькому та 

Шевченківському районах переваги районів, а також укоріненість і ментальна 

прив’язаність мешканців перекривають певні недоліки району. Мешканці 

Заводського району, навпаки, знають особливості (негативні) свого району 

настільки добре, що бажають змінити район проживання. 
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Виявлено ланцюговий зв’язок між локальним та інтролокальним рівнями 

територіальної ідентичності та громадським активністю.  Ланцюговий зв’язок є 

одним із проявів кумулятивної взаємодії територіальної ідентичності на різних 

ієрархічних рівнях. Що стосується реальних дій з благоустрою території, то більше 

уваги власному району проживання приділяють респонденти з Комунарського та 

Заводського районів міста: активнішими в діяльності з благоустрою всього міста, 

ніж власного району, є респонденти з Шевченківського району. Мешканці 

Олександрівського, Хортицького та Дніпровського районів проявляють однакову 

активність на обох рівнях. Відсутність ланцюгового зв’язку між інтралокальним і 

локальним рівнями ідентичності населення (мій район проживання = моє місто) 

вказує на проблемну ситуацію, підсвідоме розуміння якої зумовлює два різні 

сценарії поведінки людей, які проживають на даній території – ізоляцію чи 

заміщення. 

Поглиблено суспільно-географічну сутність поняття управління розвитком 

міста – розроблено й обґрунтовано суспільно-географічний механізм управління 

розвитком міста, використання якого дозволить підвищити ефективність процесу 

управління розвитком міста завдяки врахуванню особливостей території, її 

місцевої специфіки, використання ендогенного ресурсу (зокрема, громадської 

активності мешканців, що зумовлена їх територіальною ідентичністю). 

Проаналізовано реалізацію ряду принципів управління в управлінні розвитком 

міста (субсидіарності, прозорості, інновативності). Для впровадження суспільно-

географічного механізму в процес управління розвитком міста Запоріжжя було 

розроблено пропозиції щодо трансформації системи управління розвитком міста, 

зокрема, інституційне забезпечення та інструментів реалізації цього механізму – 

партисипативної демократії та ГІС. Розроблено структуру бази даних ГІС 

«Трансформація функцій території Шевченківського району міста Запоріжжя». 

Обґрунтовано необхідність впровадження суспільно-географічного механізму в 

управління розвитком міста Запоріжжя. Запропоновано й обґрунтовано створення 

нових структурних підрозділів міської та районної влади – відділів взаємодії з 

місцевою громадою, основною метою діяльності яких буде налагодження діалогу 
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й активізація співпраці між владою, місцевим бізнесом і територіальною громадою 

міста Запоріжжя. 

 

Ключові слова: місто, управління, партисипативна демократія, територіальна 

спільнота, територіальна ідентичність, міське розвиток, управління, інституційне 

забезпечення, індустріальний місто, перехідний тип економіки. 

 

SUMMARY 

Rastvorova M. Human geographic research of the management of city 

development (on the example of Zaporizhia-city). Qualifying research paper. The 

Manuscript.  

Thesis for obtaining the scientific degree of geographical sciences candidate in 

specialty 11.00.02 «Economic and Social geography» (106 – Geography). – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2019. 

The research was carried out during 2010-2018 in accordance with the curriculum 

of scientific research papers of the Department of Economic and Social Geography of the 

Faculty of Geography of Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

The information base of the dissertation research consists of the materials collected 

personally by the author during the cameral and expeditionary stages, as well as materials 

of The State Statistics Service of Ukraine and theses of the reports and scientific 

publications in professional editions. 

The socio-geographical approach to the study of the management of city 

development, which includes theoretical, methodological, analytical and synthetic stages, 

is described and substantiated in the paper. The factors which influence the development 

of the city (natural geographic, socio-geographical, etc.) were determined. On the basis 

of the correlation analysis, the relation between the indicators was found. Exports of 

industrial products (chemical industry and mechanical engineering) is closely related to 

foreign direct investment and the number of emissions into the atmosphere and water 

bodies: decline in industrial exports is interconnected with the outflow of foreign 

investment; a decrease in the number of exports of industrial products leads to a decline 
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in the amount of emissions of hazardous substances into the atmosphere and water 

objects. There is a relationship between such indicators as the number of objects and 

USREOU load per vacancy. New jobs are being created while the development of 

entrepreneurship, which means a demand for the personnel, and, accordingly, the load 

per vacancy falls. A reduction in the load per vacancy is also associated with migration 

processes and increasing mortality rates as well as aging processes. On the basis of the 

conducted correlation analysis, the relation between different constraints among all 

development factors of the city of Zaporizhzhia was revealed. The functional 

specialization and territorial differences in the section of administrative districts of the 

city were analyzed. The administrative districts of the city were grouped according to the 

prevailing functions of the territory: 1) districts with the predominance of the function of 

the public center (Voznesenivskiy district); 2) districts with the predominance of 

industrial and residential functions (Dniprovskiy, Zavodskiy, Kommunarskiy, 

Khortytskiy, Shevchenkivskiy districts); 3) districts with the predominance of residential, 

public and recreational areas (Oleksandrivskiy district). 

The peculiarities of perception of administrative districts by inhabitants of 

Zaporizhzhia-city were revealed and analyzed. According to the peculiarities of 

perception (number and types of associations), the districts of the city of Zaporizhia can 

be grouped as follows: 1) districts with the largest set of associations (Oleksandrovskiy, 

Khortytskiy districts); 2) the bedroom communities of the city with a combination of 

several “important points” (Dniprovskiy, Kommunarskiy, Shevchenkivskiy; 3) districts 

of the city with a certain feature or group of certain features (Voznesenskiy, Zavodskiy 

districts). 

The essence and perception of 7 cases of transformations of Zaporizhzhia urban 

space (2000-2016) were analyzed and the features of perception of these transformations 

by the city residents were determined. The types of the transformation of urban space of 

Zaporizhzhia-city (including adoration, commercialization, etc.) correspond to the 

modern trends of spatial transformations of other cities of transitional type of economy. 

Positive assessment of respondents was received by the transformations related to: a) 

manifestation of Cossack identity; b) the arrangement of urban space due to the lack of 
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such places. The analysis makes it possible to assert that city residents feel a strong need 

in comfortable urban space (though, do not clearly articulate it). Thus, the answer to these 

challenges is to take into account the priority of comfortable urban space creation and the 

need for the integration of the renewed space into the surrounding urban space. Based on 

the results of the survey, the perception of the industrial component in the development 

of Zaporizhzhia-city was determined. The strategic directions of the development of the 

city of Zaporizhzhia as a center of industrial tourism were proposed and justified. A 

touristic product – a tour “History of the city of Zaporizhzhia and its industrial power” 

was created. As a result of the analysis of the Development Strategy of the city of 

Zaporizhzhia up to 2018 and the General Development Plan of the city of Zaporizhzhia 

until 2036, it was found that those documents do not fully correspond with the priority 

needs of the inhabitants of the city of Zaporizhzhia as well as with the principles of 

integral and sustainable development, set out, in particular, in the Leipzig Charter of 

Local Development, European Charter of Local Self-Government, New Urban 

Development Program of the United Nations and in other documents. It was revealed that 

the causes of conflicts of interest in the city of Zaporizhzhia are: 1) perspective expansion 

of the industrial zone due to the territory that was intended for planting of greenery (latent 

phase of the conflict); 2) reduction of the area of green plantings within the city and their 

compensation by green areas “on paper” (latent phase of the conflict); 3) construction of 

a new shopping mall “Modern city center” on the spot carved Yalanskogo square – public 

space in the city center (open phase of conflict). 

The historical and geographical cross-sections of the formation of the territorial 

identity of the inhabitants of the city of Zaporizhzhia were distinguished and the main 

historical and geographical sections are: the period of the Cossack age, as well as 

historical and geographical sections, in which the formation of the industrial complex of 

the city of Zaporizhzhia took place.  

The types of territorial identity typical for the inhabitants of each district of 

Zaporizhzhia-city were determined, and the areas were grouped according to the 

preferences of the inhabitants. The results of the questionnaire make it possible to 

conclude that the advantages in Oleksandrovskiy, Kommunarskiy, Dniprovskiy, 
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Khortytskiy and Shevchenko districts, as well as rootedness and mental attachment of the 

inhabitants overlap with certain disadvantages of the district. The inhabitants of 

Zavodskiy district, by contrast, know the features (alas, negative) of their district so well 

that they want to change their place of living. 

The chain link between the local and the introlocal levels of territorial identity and 

social activity was revealed. The chain link is one of the manifestations of cumulative 

interaction of territorial identity at different hierarchical levels. Regarding real actions on 

the improvement of the territory, the respondents from Kommunarskiy and Zavodskiy 

districts of the city pay more attention to their own area of residence: the respondents 

from Shevchenkivskiy district are more active in the improvement of the whole city than 

their own district. The inhabitants of Oleksandrovskiy, Khortytskiy and Dniprovskiy 

districts are equally active at both levels. The absence of the chain link between the 

introlocal and local levels of the identity of the population (my district of residence = my 

city) indicates a problematic issue, the subconscious understanding of which is 

determined by two different scenarios of behavior of people living in the territory – 

isolation or substitution.  

The human geographic essence of the concept of the management of city 

development was deepened: the human geographic mechanism of the management of city 

development has been developed and substantiated and the use of it will allow to improve 

the efficiency of the process of the management of city development by taking into 

account the features of the territory, its local specifics and the use of the endogenous 

resource (in particular, the civil activity of the inhabitants, which is due to their territorial 

identity). The implementation of a number of managing principles of the management of 

the development of the city of Zaporizhzhia (subsidiarity, transparency, innovation) has 

been analyzed. To implement the human geographic mechanism in the managing process 

of the development of the city of Zaporizhzhia, we have drafted the proposals for the 

transformation of the management of the city development system of Zaporizhzhia, in 

particular, institutional support and tools for implementing this mechanism – tools of 

participatory democracy and GIS. The structure of the GIS database “Transformation of 

the functions of the territory of the Shevchenkivskiy district of Zaporizhzhia-city” was 
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created. The necessity of introduction of human-geographic mechanism in the 

management of the city development Zaporizhzhia was substantiated. The creation of 

new structural subdivisions of the city and district authorities was proposed and 

substantiated: departments of interaction with the local community, whose main purpose 

is to establish a dialogue and intensify cooperation between the authorities, local 

businesses and the territorial community of Zaporizhzhia. 

 

Key words: city, governance, participatory democracy, territorial community, 

territorial identity, urban development, governance, institutional support, industrial city, 

transitional type of economy. 
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ВСТУП       

 

Актуальність теми. Швидкий і синергетичний перебіг процесів глобалізації 

й урбанізації, становлення нових економічних взаємовідносин, що в українському 

національному контексті відбувається одночасно з фундаментальними 

трансформаціями суспільства, вимагає максимально оперативної відповіді на 

політичні, економічні, соціальні, соціо-культурні й інші виклики шляхом 

проведення реформ. Ґрунтуючись на історичних закономірностях, можна 

стверджувати про очевидність того факту, що міста завжди знаходяться в авангарді 

суспільних процесів і перетворень. Однією із визначальних особливостей розвитку 

міст України на сучасному етапі є антагонізм між планувальною та просторовою 

структурою цих міст: їх було сформовано протягом радянського періоду, а їх 

подальший розвиток відбувається на етапі переходу до економіки ринкового типу 

(cities after transition). Наукового осмислення потребує взаємодія сучасних 

глобальних процесів і спадщини минулих епох, визначення впливу економічних, 

політичних, соціальних, соціо-культурних чинників, пошук шляхів ефективного 

розвитку українських міст у сучасних умовах. В контексті викликів сьогодення, 

пов’язаних із реформуванням країни та, зокрема, проведенням реформи 

децентралізації, міста розглядаються не лише як адмістративні, економічні, 

промислові, наукові, культурні й інші центри, а також як громада людей, 

об’єднаних спільною територією проживання й інфраструктурою, спільним 

історичним минулим, менталітетом, територіальною ідентичністю, яка приймає 

рівноправну участь в процесі управління розвитком міста. Економіко-соціальні 

аспекти розвитку території вивчали Я. Олійник, А. Степаненко, С. Запотоцький, 

М. Барановський. Дослідження управління розвитком територій в контексті моделі 

«РІО» можна знайти в науковому доробку Ю. Хвесик. Аспекти туризму як 

напрямку розвитку міста досліджували Я. Олійник, О. Любіцева, П. Масляк, 

І. Смірнов, А. Калько. Вивченням різних компонентів природного середовища та 

впливу на них антропогенного чинника займалися М. Гродзинський, П. Шищенко, 

Г. Денисик, О. Дмитрук, В. Хільчевський, І. Ковальчук. Теоретичні та практичні 
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засади проектування та використання ГІС для управління розвитком міста можна 

знайти в працях Л. Даценко, Д. Ляшенко, В. Самойленко, Е.Бондаренко. 

Проблематику управління розвитком міста розглянуто в працях Н. Аванесової, 

В. Бабаєва, О. Безлюбченко, О. Бойко-Бойчука, В. Вакуленка, І. Когута, 

В. Лебединського, В. Мамонової, В. Наконечного, В. Нудельмана, М. Орлатого, 

В. Протаса, М. Салія, М. Тимчука, В. Удовиченко, Л. Хашиєвої й інших науковців. 

Теоретичними, методичними та практичними дослідженням розвитку міської 

території в Україні займалися О. Дронова, О. Драпіковський та І. Іванова, 

К. Мезенцев та Н. Мезенцева та інші. Просторовий розвиток міста та його функції 

досліджено в працях З. Герасимчук, Т. Ніщик, Л. Руденко. Проблеми соціально-

економічного розвитку міст досліджено в працях представників економічної науки, 

зокрема, О. Бойко-Бойчука. Ю. Голік, О. Ілляш. Л. Гришина, С. Доценко 

досліджують актуальні питання забезпечення екологічної безпеки міст в умовах 

сталого розвитку. Теоретичне обґрунтування використання стратегічного 

планування в органах місцевого самоврядування знайшло відображення в працях 

американських та європейських дослідників вже з кінця 1980-х років. Різні підходи 

до стратегічного управління знаходимо в таких науковців як Н. Альберт, Ж. Бобер, 

Дж.Брайсон, Дж. Л. Гордон, Л. Гудстейн, Ш. Гофер, К. Ендрюс, К. Р. Крістенсен, 

В. Роринг, Д. Харісон, Ф. Хейвуд, А. Д. Чандлер, Д. Шендел. Пізніше до них 

приєднуються російські вчені О. Алексєєв, Б. Жихаревич, В. Рохчин, П. Чистяков 

та інші. Починаючи з кінця 90-х рр., в Україні спостерігається посилення інтересу 

до досліджень і впровадження стратегічного управління місцевим розвитком. В 

пошуках нових способів реалізації, покладених на органи місцевого 

самоврядування обов’язків, фахівці звернулись до досвіду розвинутих країн світу 

в цій галузі. В працях В. Бабаєва, О. Без’язичного, Н. Внукової, А. Поважного, 

Л. Бондаренка, В. Вакуленка, В. Корженка, В. Мамонової, Ю. Шарова, О. Бойко-

Бойчука, В. Коломійця, М. Орлатого й інших досліджуються різні аспекти 

стратегічного управління територіальним розвитком. Досвід та механізми 

управління на місцевому та міському рівні для сталого розвитку та втілення 

порядку денного 2030 викладено в праці Е. Мулхоланда й А. Бернардо. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження пов’язане з науково-дослідними роботами кафедри економічної та 

соціальної географії Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, зокрема, науковою темою «Суспільно-географічні основи дослідження 

трансформації системи природокористування в Україні» (номер держреєстрації 

0111U003932, довідка № 050/728-30 від 15.04.2019). 

Мета та завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної 

роботи є дослідження суспільно-географічних аспектів управління розвитком 

індустріального міста з перехідним типом економіки (city after transition) і розробка 

практичних рекомендацій з удосконалення трансформації системи управління 

розвитком міста (на прикладі міста Запоріжжя). 

 Для досягнення поставленої мети було передбачено виконання таких 

завдань: 

1. поглибити суспільно-географічну сутність поняття «управління 

розвитком міста»; 

2. розробити методичні основи суспільно-географічного дослідження 

розвитку міста; 

3. проаналізувати функції та закономірності формування територіальної 

ідентичності міських мешканців на різних історико-географічних зрізах і 

просторові відмінності їх територіальної ідентичності мешканців; 

4. визначити характер впливу територіальної ідентичності міських 

мешканців, появи та посилення функціональних змін території та вплив 

управлінських рішень на трансформацію міського простору; 

5. визначити характер впливу територіальної ідентичності міських 

мешканців на їх громадську активність, удосконалити кумулятивну (синергетичну) 

теорію взаємодії локального та інтролокального ієрархічних рівнів територіальної 

ідентичності населення в межах базового локального макрорівня; 

6. виявити особливості сприйняття ролі індустріальної складової в сучасному 

та перспективному розвитку міськими мешканцями та розробити туристичний 

продукт на основі індустріальної складової його розвитку; 
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7. обґрунтувати напрями удосконалення системи управління розвитком міста 

на основі синтезу інструментів партисипативної демократії та сучасних 

інструментів суспільно-географічної науки (використання геоінформаційних 

технологій); 

8. проаналізувати стратегічні напрямки розвитку міста Запоріжжя щодо їх 

відповідності принципам нового урбанізму та концепції сталого розвитку, 

запропонувати сучасну модель його розвитку на основі нових, визнаних на 

глобальному рівні концепцій із урахуванням суспільно-географічних особливостей 

території. 

Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є процес трансформації 

системи управління розвитком міста (на прикладі міста Запоріжжя). 

Предмет дослідження – суспільно-географічні аспекти управління 

розвитком міста. 

Методи дослідження. Вибір методологічного інструментарію проведеного 

дослідження базується на таких наукових підходах та принципах як діалектизм, 

суб’єктно-об’єктна цілісність, системність, еволюціонізм, мультиплікативність, що 

передбачає не лише вивчення історичної динаміки та сучасного стану міського 

простору, а й прогнозування його розвитку в перспективі, розробку ефективних 

інструментів управління розвитком міста та шляхів їх впровадження. Для 

досягнення мети дослідження нами було використано загальнонаукові методи та 

спеціальні методи суспільно-географічних наук:  систематизації (для узагальнення, 

систематизації, уточнення та доповнення понятійно-термінологічного апарату), 

історичної географії (діахронічний та історико-географічних зрізів – для з’ясування 

особливостей історичного розвитку міського простору, планувальної структури та 

сучасної територіальної ідентичності мешканців міста Запоріжжя), експедиційні 

(для збору фактичного матеріалу щодо об’єкта дослідження на місцевості), соціо-

географічний (анкетування, метод експертних інтерв’ю, метод інформаційних 

потоків ЗМІ) та метод маркерів територіальної ідентичності (з метою отримання 

емпіричної інформації про територіальну ідентичність населення міста для 

подальшого аналізу), статистичні (для формування вибірки респондентів та аналізу 
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її параметрів), способу медіан (для аналізу відповідей респондентів на питання, де 

було запропоновано дати бальну та рангову оцінку певним явищам для визначення 

колективної оцінки), кореляційного аналізу (для виявлення взаємозв’язку між 

чинниками розвитку міста), порівняльно-географічного аналізу (для виявлення 

відмінностей у процесі управління розвитком міста в різних адміністративних 

районах міста Запоріжжя), групування (для об’єднання в групи районів міста зі 

спільними ознаками), графічного та картографічного моделювання (для 

картографічного відображення отриманих результатів). 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять матеріали, 

зібрані особисто автором під час камерального й експедиційного етапів, звітні 

статистичні матеріали Державної служби статистики України, Головних управлінь 

статистики міської держадміністрації, а також тези доповідей і наукові публікації 

в фахових виданнях. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

вперше: 

- виявлено особливості сприйняття мешканцями ролі індустріальної 

складової в сучасному та перспективному розвитку міста та розроблено 

туристичний продукт на цій основі; 

- визначено характер впливу територіальної ідентичності мешканців, появи, 

посилення, зміни функцій території, управлінських рішень на трансформацію 

міського простору; 

- обгрунтовано модель розвитку міста, яка базується на принципах нового 

урбанізму та концепції сталого розвитку з урахуванням суспільно-географічних 

особливостей території. 

отримали подальший розвиток: 

- теоретико-методичні основи суспільно-географічного дослідження 

розвитку міста; 

- напрями формування територіальної ідентичності мешканців міста 

Запоріжжя на різних історико-географічних зрізах і просторові відмінності 

територіальної ідентичності міських мешканців; 
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удосконалено:  

- суспільно-географічну сутність дефініції «управління розвитком міста»; 

- кумулятивну (синергетичну) теорію взаємодії локального та 

інтролокального ієрархічних рівнів територіальної ідентичності населення в межах 

базового локального макрорівня на основі визначеного характеру впливу 

територіальної ідентичності мешканців на їх громадську активність; 

- систему управління розвитком міста на основі синтезу інструментів 

партисипативної демократії та сучасних інструментів суспільно-географічної 

науки та використання геоінформаційних технологій.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Матеріали 

дисертаційного дослідження були використані при розробці: індикаторів та плану 

виконання завдання 1.3.4 «Розбудова на регіональному рівні Інституцій 

громадянського суспільства», що міститься у Стратегії регіонального розвитку 

Запорізької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради 

від 25.02.2016 № 1; планів заходів на 2017-2018 роки із реалізації програми 

підтримки розвитку інформаційно-просвітницької діяльності громадських 

організацій у Запорізькій області на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням 

обласної ради від 05.03.2015 № 8 та програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства у Запорізькій області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 

обласної ради від 08.06.2017 № 84; плану обласних заходів із реалізації 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 

2018 рік, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 

27.02.2018 № 117 (Довідка про впровадження № 01-10-17/169 від 05.03.2018, 

видана Запорізькою обласною державною адміністрацією). Запропонований 

автором туристичний продукт «Індустріальна міць» планується внести до переліку 

послуг, які надає ТОВ «Турбаза» ЛТД (Довідка про впровадження № 27032018/1 

від 27.03.2018). Результати дисертаційного дослідження можуть також бути 

використані для розробки містобудівної документації (Генерального плану) та 

стратегічних документів розвитку міста (Стратегії розвитку міста Запоріжжя), 

організації та проведенні заходів щодо збереження місцевої архітектурної та 
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культурної спадщини, благоустрою існуючих і створення нових публічних 

просторів міста Запоріжжя, удосконалення механізмів управління розвитком міста, 

проведення брендингу міста та здійснення маркетингової політики суб’єктами 

економічної діяльності, а також для підготовки навчальних матеріалів з 

урбаністики, географії міст тощо. Теоретичні узагальнення проведеного 

дослідження можуть бути використані при виконанні подібних досліджень 

стосовно проблематики розвитку міста, управління розвитком міста, а методичні 

розробки та конкретні результати – в управлінні розвитком індустріальних міст 

перехідного типу економіки. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено при виконанні 

держбюджетної науково-дослідної роботи «Суспільно-географічні основи 

дослідження трансформації системи природокористування в Україні» (номер 

держреєстрації 0111U003932, довідка № 050/728-30 від 15.04.2019), яка 

виконувалася на географічному факультеті Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка.  

Результати дисертаційного дослідження також можуть бути використані для 

підготовки навчальних матеріалів з урбаністики, географії міст тощо. Наразі їх 

впроваджено в навчальний процес Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка при викладанні курсів “Територіальне управління”, “Основи 

управління регіональним розвитком та методи просторового аналізу”, “Основи 

управління розвитком регіону”, “Теорія управління регіональним розвитком” на 

географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (довідка № 050/729-30 від 15.04.2019). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею, в якій викладено результати власних досліджень суспільно-географічних 

аспектів управління розвитком міста. Наукові висновки та положення, 

представлені в дисертації, сформульовані особисто. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, в роботі використані лише ідеї та положення, 

отримані особисто автором. 



26 

 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та висновки 

дисертації викладені в доповідях на: ІХ Міжнародній міждисциплінарній науково-

практичній конференції молодих вчених «Шевченківська весна 2011» (21-25 

березня 2011 р., м. Київ); VII Всеукраїнській конференції з міжнародною участю 

«Молоді науковці – географічній науці» (м. Київ, 2011);  ХІІ Міжнародній 

міжуніверситетській школі-семінарі молодих учених «Теория и практика 

географической конфликтологии» (24-26 червня 2011 р., м. Київ); VI 

Всеукраїнській науковій конференції «Географічні основи розвитку продуктивних 

сил України» (20-21 жовтня 2011 р., м. Київ); Міжнародній науковій конференції 

«Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення» 

(29-30 листопада 2011 р., м. Херсон); ІХ науково-практичній конференції ДЗ 

«ЗМАПО МОН України «Психологічні аспекти забезпечення якості 

післядипломної освіти» (м. Запоріжжя, 2012); Міжнародній конференції «Процеси 

просторової трансформації в Центральній Європі у XXI столітті» (16-17 березня 

2013 р., м. Київ); ХІ Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» (18-

22 березня 2013 р., м. Київ); V Міжнародній науково-практичній конференції 

«Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення» 

(2013 р., м. Лазурне); Науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Регіон – 2013: Стратегія оптимального розвитку» (7-8 листопада 2013 р., м. 

Харків); ХІІ Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» (25-28 березня 

2014 р., м. Київ); IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні 

проблеми розвитку суспільної географії» (16-18 жовтня 2014 р., м. Київ); 

Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 80-річчю кафедри 

соціально-економічної географії і релігієзнавства Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна «Регіон – 2014: стратегія оптимального розвитку» 

(6 листопада 2014 р., м. Харків); ІІІ Міжнародній конференції “ГІС та ДЗЗ” (17-19 

листопада 2014 р., м. Цахкадзор, Вірменія); ХІІІ Міжнародній міждисциплінарній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 
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«Шевченківська весна» (2-3 квітня 2015 р., м. Київ); VII Міжнародній конференції 

з урбаністичної географії в пост-комуністичних країнах CATference 2017 (26-29 

вересня 2017 р., м. Київ – Дніпро); VII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів 

вирішення» (5-6 жовтня 2017 р., м. Херсон); Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 85-річчю географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (30-31 березня, 2018, м. Київ); 

V Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» 

з нагоди Міжнародного дня науки (8-9 листопада 2018 року, м. Київ).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 26 наукових праць загальним 

обсягом 12,9 д. а. (у тому числі 8,1 д. а. належать автору особисто), з яких 6 статей 

у наукових фахових виданнях загальним обсягом 4,3 д. а. (3,1 д. а. авторські), 1 

публікація в іноземних виданнях загальним обсягом 6 д.а. (2 д. а. авторські) та 19 

публікацій в інших виданнях загальним обсягом 2,4 д. а. (1,9 д. а. авторські).  

Структура і обсяг дисертації обумовлені метою та завданнями 

дисертаційного дослідження. Робота складається з анотації, змісту, переліку 

скорочень, вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел (264 

найменування) та 23 додатків. Обсяг становить 250 сторінок, з них – 134 сторінки 

основного тексту, 12 сторінок анотації, 28 сторінок списку використаних джерел, 

71 сторінка додатків. 
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РОЗДІЛ 1.  

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

РОЗВИТКОМ МІСТА 

 

1.1 Місто як об’єкт суспільно-географічного дослідження 

 

«Велике місто – це вміння жити разом» 

Далай-Лама 

 

Феномен «місто». Місто як феномен знаходиться в фокусі досліджень 

вчених і спеціалістів-практиків різних галузей знань і напрямків. Такий інтерес 

зумовлений тим, що на даному етапі розвитку людства місто виступає основною 

формою розселення населення – відповідно до інформації, наведеної в звіті ООН, 

починаючи з 2008 року, більш ніж половина населення Землі (3,3 млрд. осіб) 

проживають у містах, а в 2030 році міське населення планети становитиме 5 млрд. 

осіб [81, с. 1]. 

Міста є економічним мотором суспільства (центр ООН Habitat визначив, що 

зростання валового внутрішнього продукту прямо пропорційне зростанню 

міського населення) [81, с. 1] та цивілізаційним локомотивом – саме в їх середовищі 

розробляються технологічні новинки, формуються нові життєві орієнтири та спосіб 

життя (в якості першого прикладу наведемо міста Силіконової долини, в якості 

наступних – італійське місто Мілан як центр моди чи Нью-Йорк як символ успіху). 

На різних етапах цивілізаційного розвитку та в різних географічних точках 

світу пересічні громадяни та фахівці називали «містами» явища з досить різним 

змістом і з несхожими істотними ознаками. Сучасні урбаністи або зовсім 

відмовляються від вирішення існуючої «дефініційної проблеми», або дають місту 

найбільш різноманітні визначення [159]. 

Німецький економіст кінця ХІХ – початку ХХ століття Вернер Зомбарт 

визначає місто як «велике поселення людей, яке для свого утримання використовує  
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плоди чужої землеробської праці» [16]. 

Радянський географ Б. Алаєв також вказує на антагонізм міста та 

сільськогосподарської праці, визначаючи місто як населений пункт, який виконує 

промислові, організаційно-господарські, адміністративні, культурні, транспортні 

та інші (не сільськогосподарські) функції та, відповідно, більша частина населення 

зайнята поза сільським господарством [3, с. 39].  

З точки зору теорії соціального захисту – погляд на місто як укріплений 

огороджений об’єкт (Ратген, Метланд, Чупров А.І., Мауер, Кейтеген та інші). За 

Маурером, «місто – це не що інше, як село огороджене стіною» [16]. В той же час 

життя в місті вимагало виконання певних правил поведінки, що було бонусом 

міського способу життя – на підтвердження цього наведемо думку Джона Стоу, 

який пояснював, що «люди згруповуються в міста чи співдружності заради 

чесності та практичної вигоди». Саме тісне спілкування, на думку Стоу, «відвертає 

людей від варварської жорстокості та застосування сили на користь певної м’якості 

манер, людяності та справедливості. Гарна поведінка саме тому й називається 

“urbanitas”, що її радше зустрінеш в місті, ніж де інде» [145]. 

Представниками різних галузей знань місто розглядається як певна цілісність 

різних та окремих один від одного елементів, які, перебуваючи в обмеженому 

просторі (міста), вимушено взаємодіють між собою. Одну з перших таких думок 

ми зустрічаємо представника натурфілософії Арістотеля, який визначає місто як 

«єдність несхожих». 

Категорію «місто» в контексті цієї дисертаційної роботи як феномен, що 

формує свій спосіб і правила життя, які розповсюджуються на всіх, хто потрапляє 

в його межі. Цю думку розвиває американський урбаніст, історик культури й 

архітектури Люїс Мамфорд в своєму есе «Культура міст», визначаючи місто як 

«точку максимальної концентрації для влади та культури спільноти», «географічне 

сплетіння, економічна організація, інституційний процес, театр соціальної дії й 

естетичний символ колективної єдності» [242]. Мамфорд описує місто як форму та 

символ інтегрованих соціальних зв’язків, яке поєднує в собі й храм, і базар, і зал 

правосуддя, і академію для навчання. Основним фактором, який робить місто 
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містом, Мамфорд вважає соціальний драматизм, який виникає при концентрації та 

інтенсифікації групової активності. Всі інші фукції міста, на думку Мамфорда, 

може виконати й сільська місцевість. Продовжуючи тезу Л. Мамфорда про те, що 

міста виступають місцями взаємодії, наведемо думку ще одного вченого-урбаніста, 

представника більш молодшого покоління, Мері Луїз Пратт, що на початку 1990-х 

років вводить в науковий обіг поняття «зони контакту» – простори, де культури 

зустрічаються, зіштовхуються та борються одна з одною (мається на увазі навіть 

безпосередній фізичний аспект такої боротьби) часто в контексті надзвичайно 

асиметричних стосунків влади, таких як колоніалізм, рабство чи їх наслідки [250]. 

Бачення міста як «єдності несхожих» можна знайти і в концепції 

територіальних громад у місті. В середині минулого століття (1950-60 ті роки) 

представниками англосаксонської й американської наукових урбаністичних шкіл 

було проведено ряд емпіричних досліджень, які розглядали місто як мозаїку 

соціальних світів з рисами соціальної згуртованості та самоорганізації. В концепції 

територіальних громад, вперше розробленої Уайтом в 1943 році, місто 

визначається як сукупність проживаючих в ньому груп людей, об’єднаних 

спільними соціальними рисами та рівнем взаємодії. Громади формуються на основі 

зв’язків між людьми, об’єднаних спільними інтересами в мережі соціальних 

відносин. В 1977 році Уорренсом було продовжено дослідження розвитку міста з 

точки зору концепції територіальних спільнот і визначено фактори, за якими ці 

спільноти можна диференціювати: 1) Ідентичність – оцінка почуття місця 

мешканців, в тому числі їх оцінки щодо наявності спільних інтересів з сусідами; 2) 

Взаємодія – така модель поведінки мешканців, що характеризується тісними 

зв’язками та частими контактами між ними; 3) Зв’язки – ступінь відмежованості чи 

прив’язаності даної території до інших частин міста, що визначає можливість 

загальноміського політичного впливу на дану територіальну спільноту [261]. 

Концепція територіальних громад в місті продовжувала розвиватися, і в 1994 

році Готтдіенер на основі структури, запропонованої Уоренном, виділив шість 

типів територіальних спільнот: етнічні селища («ethnic villages»), інтерактивні 

квартали середнього класу («interactive middle-class neighbourhoods»), дифузні 
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громади («diffuse communities»), аномічні (неупорядковані) громади («anomic 

communities»), перехідні громади («transitory communities»), спільноти, межі яких 

відстоюються («defended neighbourhood») [230]. 

У Таблиці 1. «Територіальні спільноти в місті» (складено автором за 

матеріалами праці Готтдіенера [230]) наведено рівень прояву критеріїв формування 

територіальних громад для кожного з типів (Додаток А). 

Контрасними між собою є інтерактивні квартали середнього класу та 

неупорядковані громади. Інтерактивні громади середнього класу характеризуються 

високими показниками за всіма трьома критеріями – ідентичністю (часто 

професійною), взаємодією всередині спільноти та зв’язками з іншими частинами 

міста та міським політикумом. Неупорядковані громади, які зазвичай є районами з 

низьким рівнем доходів та високою злочинністю, навпаки, мають низькі показники 

за цими ж критеріями – їх характеризують небажання відносити себе до 

непривабливої спільноти, агресія до оточуючих всередині громади, низька 

ефективність місцевих соціальних інституцій, що формує недовіру до міської влади 

в цілому [226]. 

Частково близькими за своїми характеристиками до інтерактивних громад 

середнього класу є дифузні (розсіяні) громади. Всередині таких спільнот існують 

низькі рівні соціальної взаємодії та почуття ідентичності, проте такі спільноти 

функціонують як ефективні співтовариства завдяки потужним зв’язкам із районами 

міста, що знаходяться поза їх місцевістю проживання [226]. 

Етнічні селища можна визначити як громади з високим рівнем ідентичності 

(на основі етнічної та родинної спільності) та взаємодією всередині громади, 

здатністю до самозабезпечення. Зазвичай, зв’язки з міською політичною владою є 

слабкими, окрім тих випадків, коли представник міської влади є вихідцем із даної 

етнічної спільноти. З посиленням глобалізації прибуття нових іммігрантських 

спільнот веде до переділу міста [226].  

Спільнота, межі якої відстоюються, є дещо окремою категорією – рівень 

взаємодії та ідентичності всередині неї посилюються в тому випадку, коли виникає 

зовнішня загроза будь-якого походження для території, де мешкає громада: 
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перепланування району, захоронення відходів, спорудження автостради тощо. 

Готтдіенер визначає таку спільноту як вид соціального конфлікту в місті [230].  

Місто являє собою цілісну систему та разом із тим виступає одним із 

складових елементів більш загальних систем – регіональних, національних, 

міжнародних, які стосуються: 1) розселення населення; 2) територіальної 

організації господарства; 3) адміністративно-територіального устрою; 4) 

управління [41, c. 174; 45]. 

Цікавим з точки зору дослідження управління розвитком міста, на нашу 

думку, є методологічний підхід радянської та, зокрема, української, суспільної 

географії. Прикладом таких досліджень є дисертаційне дослідження Є. Шиповича 

економічно-географічної характеристики міста Запоріжжя [225]. Заслуговує на 

увагу також методологічний підхід, який почав формуватися наприкінці 1980-х 

років. Переваги цього методологічного підходу полягають в тому, що 

«географічний, перш за все економіко-географічний, підхід до вивчення міста 

дозволяє достатньо широко та комплексно підійти до розуміння міської цілісності» 

[134, с. 3]. Представники української радянської суспільно-географічної науки 

розглядали місто як «…складний інтегральний динамічний територіально-

господарський комплекс» [134, с. 5], що в подальшому призвело до розвитку цього 

методологічного підходу. 

За Ю. Ф. Дехтяренко, місто як система складається з трьох основних систем 

– містоутворюючої, містообслуговуючої та містосередовищної (архітектурно-

містобудівельної). Окрему підсистему міста становить його населення, яке 

виступає «замовником» різноманітних видів господарської діяльності, 

«виробником» й одночасно «споживачем» значної частини товарів і послуг, що 

виробляє місто. Населення своєю господарською діяльністю створює певне 

антропогенно-техногенне навантаження на міське середовище та само «споживає» 

негативні наслідки таких навантажень, які погіршують соціально-екологічну 

ситуацію в місті. Підсистема міського населення виступає головним реципієнтом 

якості міського середовища: населення, в першу чергу, сприймає та «фільтрує» 

через себе будь-яке погіршення чи покращення якості міського середовища. 
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Головна специфіка цієї підсистеми – її активна, управлінська роль по відношенню 

до всіх інших підсистем і міста в цілому. Від того, якою мірою населення міста 

розуміє та усвідомлює свої управлінські функції та можливості, значною мірою 

залежить розвиток міста та якість міського середовища зокрема [201, c. 273-277]. 

Місто як об’єкт управління. Для розуміння специфіки міста як об'єкта 

управління розглянемо структури й особливості функціонування системи 

місцевого самоврядування в Україні, до якої належать міста. 

Розділ ХІ Конституції України визначає основні положення функціонування 

місцевого самоврядування. Відповідно до ст. 143 Конституції України, 

територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними 

органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній 

власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного 

розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; 

встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують 

проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, 

реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, 

а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого 

значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Органам місцевого 

самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів 

виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі 

за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до 

місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних 

податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної 

власності [68]. 

Стаття 6 Закону України про місцеве самоврядування визначає територіальні 

громади як первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основним носієм 

функцій і повноважень якого є територіальна громада села, селища, міста. 

Територіальні громади в порядку, встановленому законом, можуть об’єднуватися 

в одну сільську, селищну, міську територіальну громаду, утворювати єдині органи 
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місцевого самоврядування й обирати відповідно сільського, селищного, міського 

голову. Територіальні громади села, селища, міста, що добровільно об’єдналися в 

одну територіальну громаду, можуть вийти зі складу об’єднаної територіальної 

громади в порядку, визначеному законом [51]. 

Сучасна система місцевого самоврядування в Україні складається з таких 

елементів як територіальна громада; виконавчі органи місцевого самоврядування; 

відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, міської, районної 

у місті ради; сільський, селищний, міський голова, інші форми безпосередньої 

демократії (загальні збори громадян, місцевий референдум, вибори тощо); асоціації 

й інші форми добровільних об'єднань; районні й обласні ради [210, с. 69-72]. 

Аналіз наукового доробку дослідженнь трансформацій міського 

простору українськими та зарубіжними вченими. Важливою складовою 

дослідження та пошуку нових векторів розвитку міста є аналіз трансформацій 

міського простору. В. Поручинський, І. Поручинська, А. Слащук і М. Мельнійчук 

визначають трансформацію (в широкому розумінні) як зміну, перетворення виду, 

форми, істотних властивостей чого-небудь. Співіснування старих і нових 

елементів, тобто процес поступового переходу, прийнято називати системною 

трансформацією [142, с. 22]. Поняття «трансформація» використовуються для  

визначення структурних змін демографічних, економічних, соціальних і 

просторових аспектів міст, які в свою чергу є результатом процесів – 

індустріалізації, глобалізації та урбанізації [92]. 

Дослідники Л. Мельник, А. Орещенко, С. Батиченко під трансформацією 

міського простору розуміють появу / зникнення або зміну стану об'єктів, важливих 

і помітних для населення, яке проживає в межах даного населеного пункту [92]. 

Концептуальні засади просторових трансформацій урбанізованих територій 

Центральної і Східної Європи, зокрема, країн пострадянського простору, наведені 

в працях І. Браде й інш. [227], О. Голубчикова й А. Махрової [33], Л. Сікори та 

С. Боузаровського [256], Дж. Скотта та М. Куна [251], Л. Шептухіної та О. Євсеєва 

[223]. Питанням джентрифікації та соціально-просторової сегрегації урбанізованих 

територій присвячені праці М. Нае та Д. Тернока [247], З. Ковача й інших. [235]. 



35 

 

Серед прикладів досліджень перебігу трансформацій у пост-радянських 

містах можна виділити наукові результати Крейга Янга та Сильвії Качмарек (2008), 

фокусом дослідження яких є аналіз у зміні постсоціалістичних міських 

ідентичностей і стратегій подолання радянської міської спадщини на основі кейсу 

польського міста Лодзь [264]. На думку Джека Андерхілла (1990), «Перебудова» та 

«національне бродіння» 1990-х років стали загрозою радянським міським 

проектам, які були прикладом централізованого планування «зверху» та змушують 

громади протистояти пост-радянським змінам [259]. Аналіз соціальних процесів у 

місті Нова Хута (Польша) протягом соціалістичного та пост-соціалістичного 

періоду розвитку міста можна знайти в публікаціях Елісон Стенінг (2000, 2003, 

2004) [252, 253, 254]. Джек Вавжинськи (1986) та Марек Щепанський (1993) 

присвятили свої дослідження соціальним змінам, які відбуваються в пост-

радянських містах на прикладі польського міста Тихи [257, 262]. На увагу також 

заслуговують результати досліджень Скрібнера Черіті (2000), у фокусі 

дослідження якого – перетворення німецького соціалістичного міста 

Айзенхюттенштадт на музей соціалізму під відкритим небом [252]. 

Особливості трансформацій окремих міст чи функціональних типів міст 

проаналізовано в науковому доробку C. Марцінчак та І. Саган [243], І. Турдель 

[207], Н. Булініної [9]. Функціональні трансформації міських територій 

українських міст досліджувалися К. Мезенцевим, Н. Мезенцевою [88, 89, 212], 

А. Мельничуком [95, 171, 245], О. Гнатюком [95, 245], М. Растворовою [95, 171, 

245], Л. Мельник, О. Кривець, С. Батиченко, А. Орещенком [91, 92], О. Дроновою 

та Д. Полєшко [212, с. 211-223]. 

Перехід від централізованої державної планової економіки, з її орієнтацію на 

виробничий сектор, централізованим індустріально-орієнтованим 

містобудуванням, політикою масового стандартизованого житлового будівництва 

та забезпечення житлом, які сприяли швидкій урбанізації країни, та державною 

регуляцією житлової сфери – до нерегульованої ринкової економіки, 

децентралізації міського управління та містобудування, та взагалі повного 

демонтажу соціалістичного welfare state відкрив шлях для широких міських 
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трансформацій. Їм сприяли також такі фактори як поява конституційно 

гарантованої приватної власності, дерегуляція (а точніше просто поява) ринку 

нерухомості, який виник внаслідок комодифікації міського простору, 

деіндустріалізація та поява можливості приватизації державної та комунальної 

власності [198].  

Паралельно з децентралізацію міського управління і тотальним зменшенням 

ролі держави в питаннях міського розвитку та соціального забезпечення це 

означало все більш широке залучення до прийняття рішень на міському рівні та, 

взагалі, до «виробництва просторів» нового капіталізму [241] нових місцевих і 

глобальних акторів – від дрібних бізнесменів – власників кіосків – до 

девелоперських компаній [228, 229].  

Як зазначають К. Мезенцев і Н. Мезенцева, процеси, що накладаються один 

на одного в просторі міста – глобалізація, метрополізація, джентрифікація, 

фрагментація (функціональна фрагментація), комерціалізація, деіндустріалізація, 

терціарізація, демілітаризація, ревіталізація, сакралізація, просторова сегрегація 

(соціальна поляризація) – призводять до суттєвих трансформацій міського 

середовища. В зв’язку з цим, важливим питанням в Україні є поєднання 

традиційного, своєрідного та трансформованого в розвитку міст, поєднання 

урбаністичної спадщини й оновлення. Через окремі трансформації міські 

ландшафти намагаються адаптуватись до ринкової економіки та ринкових 

відносин. Ключовими в цьому відношенні постають деіндустріалізація в розвитку 

великих міст і трансформації їх публічних просторів [212, с. 181].  

На прикладі напрямів трансформацій публічних просторів міста Києва, 

К. Мезенцев і Н. Мезенцева виділили такі напрями транформацій міського 

простору: комерціалізація публічних просторів; обмеження доступу, виокремлення 

публічних просторів, «диснейфікація», «б’ютифікація»; перехід основної ролі від 

комунікативних функцій до візуальних; віртуалізація публічних просторів; 

доместикація публічних просторів; зростання ролі молів як публічних просторів за 

рахунок суттєвого зменшення ролі площ та парків; відкриття закритих публічних 

просторів; специфічні, характерні для міст пострадянського простору – 
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сакралізація (де-секуляризація) публічних просторів; «європеїзація» публічних 

просторів [87]. 

 

1.2. Підходи до управління розвитком міста 

 

Прозоре й ефективне управління є однією з визначальних складових 

ефективного та сталого розвитку території. В контексті дисертаційного 

дослідження важливим є аналіз сутності поняття «міський розвиток» і структури 

системи управління, законодавчого регулювання та принципів управління 

територіальним розвитком і містами в Україні зокрема. Трактування сутності 

поняття «міський розвиток», визначення об’єктивних кількісних та якісних 

індикаторів його оцінки є одним із основоположних теоретичних питань сучасних 

досліджень управління містом.  

Як зазначає О. Карий [64, c. 7], розвиток міста є одним із випадків місцевого 

розвитку. Проблематикою визначення поняття «місцевий розвиток» займаються 

економісти, політологи, соціологи, географи-економісти, спеціалісти з теорії 

менеджменту тощо [12, c. 61]. Існує широке розмаїття визначень поняття «місцевий 

розвиток». Т. Кудлач визначає [236, с. 15-16] місцевий розвиток як тривале 

зростання рівня життя мешканців та економічного потенціалу в межах певної 

територіальної одиниці. Ю. Зима [60] трактує місцевий розвиток як системні та 

тривалі зміни в місцевому середовищі, які призводять до збільшення суми шансів 

особистого розвитку окремих мешканців. Й-Л. Гюго визначає місцевий розвиток 

як вираз місцевої солідарності, яка створює нові суспільні стосунки й означає волю 

мешканців мікрорегіону щодо оцінки місцевих багатств, що разом створює 

економічний розвиток. На думку О. Говарда, місцевий розвиток є процесом 

диверсифікації та збагачення економічної та суспільної діяльності даної території, 

якщо він має свої джерела в мобілізації та координації його ресурсів та енергії, є 

результатом зусиль мешканців, пов’язаних з існуванням проекту розвитку, який 

інтегрує економічні, соціальні та культурні елементи, перетворює сусідський 

простір у простір активної солідарності [249, c. 16].  
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На основі узагальнення літературних джерел [39, 228, 233, 234, 248], О. Карий 

виділяє такі основні концепції місцевого розвитку: екзогенний, ендогенний, 

поляризований, комплексний, самопідтримувальний [64, c. 9-10]. 

Концепція екзогенного розвитку (розвиток під впливом зовнішніх причин) 

передбачає, що кожна територія або населений пункт повинен мати «економічну 

базу», тобто базову економічну діяльність, яка відбувається на зовнішніх ринках, 

зокрема, на міжнародних. Перспективи розвитку екзогенних секторів залежать 

переважно від майбутнього зовнішнього попиту та міжнародної конкуренції, а 

також від технологічного розвитку [64, c. 9-10].  

Концепція ендогенного розвитку (зумовлений внутрішніми причинами) 

ґрунтується на використанні внутрішнього потенціалу місцевих спільнот та їх 

найближчого оточення. В ендогенному розвитку імпульси для розвитку ідуть 

«знизу». Процес розвитку, згідно з цією концепцією, є результатом мобілізації 

внутрішніх можливостей і потенціалу та проявів самоорганізації місцевих громад. 

Ця концепція ґрунтується на місцевих традиціях і культурі, людському, 

інноваційному, природному, технічному, фінансовому та функціональному 

потенціалі міста [64, c. 9-10].  

У теорії та практиці розвитку місцевих громад можна виділити дві школи 

(два підходи), які по-різному вирішують питання, звідки йдуть і як поширюються 

імпульси та хвилі розвитку: школа розвитку згори (державна) та школа розвитку 

знизу (громадська). Прихильники першого підходу стверджують, що розвиток 

виходить із центру, а потім поширюється на периферію до менших громад, які 

перебувають далеко від «центрів» розвитку. Другий підхід враховує ідею, що 

кожною місцевою громадою управляють свої власні інститути, які ініціюють 

розвиток незалежно від поведінки центру. Ці дві школи кореспондують із поділом 

розвитку на ендогенний і екзогенний [39, c. 77]. 

Ідея самопідтримувального розвитку пов’язана з проекологічним розвитком 

міста. Це розвиток, який враховує потреби теперішніх і майбутніх поколінь, 

місцевих громад, екологічно безпечний. В економічному сенсі, це розвиток, 

покликаний забезпечити міжнародну конкурентоспроможність економіки. У 
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просторовому сенсі, це розвиток, який ґрунтується на мережах співпраці. Ці ідеї 

лягли в основу концепції сталого розвитку міст. Необхідність переходу на модель 

сталого розвитку всіх країн світу об'єктивно зумовлена демографічним «вибухом», 

сучасною науково-технічною революцією, а також нинішнім кризовим станом 

земної біосфери, істотним зниженням її відновлювальних, відтворювальних і 

асиміляційних можливостей внаслідок надмірних антропотехногенних 

навантажень на природу. Концепція сталого розвитку економіки визнана світовою 

спільнотою народів домінантною ідеологією розвитку людської цивілізації у ХХІ 

столітті, стратегічним напрямом забезпечення матеріального, соціального та 

духовного прогресу суспільства [218]. 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України № 1359-XIV «Про 

концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 24.12.1999 під сталим 

розвитком населеного пункту слід розуміти «соціально, економічно й екологічно 

збалансований розвиток міських і сільських поселень, спрямований на створення 

їх економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища для сучасного та 

майбутніх поколінь на основі раціонального використання ресурсів (природних, 

трудових, виробничих, науково-технічних, інтелектуальних тощо), технологічного 

переоснащення та реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, 

виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної  

інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення, 

збереження та збагачення біологічного різноманіття і культурної спадщини» [149].  

На думку Ю. Хвесик, саме концепція сталого розвитку могла б дати відповіді 

на питання про те, яким повинне бути оптимальне державне управління, якими 

детермінантами воно обумовлене, і який воно має соціально-економічний ефект (в 

сенсі того, як позначиться на суспільному розвитку таке управління) та стати 

однією з основних парадигм сучасного управління суспільним розвитком. Втім, 

сучасна ситуація в Україні характеризується тим, що незважаючи на визнання 

актуальності та важливості ідей сталого розвитку, їх подальша практична розробка 

поки не отримує відповідної політичної, фінансової і ресурсної підтримки [218]. 
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Принципи управління. В зв’язку з тим, що наша держава Україна прагне 

бути високорозвинутою демократичною державою, важливим завданням 

національної політики є досягнення високої ефективності управління розвитком 

міста, що можливе за умови дотримання принципів управління, викладених 

зокрема, у стратегічних документах, прийнятих багатьма країнами світу. В зв’язку 

з новими запитами світової спільноти щодо якісного середовища проживання, в 

розвинутих країнах виник так званий «новий урбанізм» – соціально-орієнтована 

течія в конструюванні міст, яка акцентує увагу на питаннях якості життя в міському 

середовищі. Принципи нового урбанізму включають компактність та ущільненість 

міських форм, багатофункціональність і різноманітність планування та забудови, 

пішохідну доступність до більшості важливих об’єктів в межах міста та 

взаємопов’язаність транспортної та пішохідної мереж, високу якість архітектури та 

планування, що базується на традиціях і культурі даного регіону, збалансований 

розвиток і енергоефективність, які в поєднанні створюють середовище високої 

якості та комфорту для місцевих жителів [42]. Ідеї нового урбанізму знайшли своє 

втілення в Європейській Хартії міст «Маніфест нової урбаністики» [80], яка була 

прийнята Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи 29 травня 2008 р. у 

місті Страсбург, Франція. Ідея «Європа потребує сильних міст і регіонів, в яких 

варто жити» червою лінією проходить текстом одного з ключових документів 

публічно-правового характеру стосовно вектору розвитку міст Європи, а саме 

Лейпцизької Хартії «Міста Європи на шляху до сталого розвитку», прийнятої з 

нагоди неформальної зустрічі міністрів з питань міського розвитку та 

територіальної єдності, проведеної в місті Лейпциг 24-25 травня 2007 року. Під 

політикою інтегрованого міського розвитку автори Лейпцизької Хартії мають на 

увазі «одночасне і справедливе врахування потреб та інтересів, релевантних для 

розвитку міста» [238]. Ряд положень стосовно значення, функцій та розвитку міст 

викладено в Новій програмі розвитку міст ООН [112]. 

Отже, сутністю принципів, на базі яких необхідно формувати механізм 

управління територіальним розвитком і міста зокрема, є: 

 - законність – відповідність   нормативно-правових   актів, які приймаються  
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місцевими органами державної виконавчої влади й органами місцевого 

самоврядування, нормам чинного законодавства;  

- єдність інтересів – урахування при здійсненні управлінської діяльності на 

кожній території загальнодержавних, місцевих і відомчих інтересів, громадської 

думки, пропозицій, поданих у встановленому порядку суб'єктами господарювання 

та їх об’єднаннями;  

- субсидіарність – здійснення функцій управління на рівні, максимально 

наближеному до громадян – безпосередніх отримувачів адміністративних послуг; 

- корпоративність – сприйняття території як цілісного утворення, 

ефективність функціонування якого визначається синергією на основі консолідації 

зусиль та об’єднання ресурсів учасників місцевого розвитку для досягнення 

спільної мети; 

- прозорість – відкритість дій органів місцевої влади та управління на всіх 

етапах прийняття та реалізації управлінських рішень для громадян, суб'єктів 

господарювання та їх об'єднань, постійне інформування громадськості про 

здійснення управлінської діяльності;  

- адекватність – відповідність методів та механізмів управління потребам 

територіальної спільноти у вирішенні питань місцевого значення, а також завдань 

органів територіального управління ресурсам, які вони мають для їх виконання;  

- відповідальність – готовність органів управління та посадових осіб до 

виконання функцій і завдань, пошуку шляхів розв'язання проблем, що виникають, 

покладання на себе відповідальності за прийняті рішення;  

- інновативність – створення інноваційного потенціалу управління: 

використання новітніх управлінських та інформаційних технологій, стимулювання 

ініціатив, експериментів, пілотних проектів, орієнтованих на досягнення 

найкращих результатів [210, с. 84-85]. 

На нашу думку, задля забезпечення сталого розвитку міста всі ці принципи 

мають бути враховані в стратегічних документах розвитку міст. 

На думку багатьох авторитетних фахівців, які займаються питаннями 

розвитку міста, управління містами має ґрунтуватись на поєднанні інтересів 
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територіальної громади, місцевої влади, суб’єктів економічної діяльності (бізнесу), 

які знаходяться в межах міського поселення та людини – мешканця міста 

(безпосереднього учасника процесу управління та основного споживача 

суспільних благ). Отже, однією з пріоритетних цілей реформування системи 

управління містом в контексті становлення ринкових відносин є поєднання 

різноспрямованих інтересів усіх суб’єктів міського розвитку [13, 34, 156, 190]. 

Механізми управління розвитком міста. Проблеми формування 

організаційної структури управління розвитком міст висвітлено у працях В. 

Мамотової [78, 79]. О. Марченко виділяє три стадії процесу управління містом: 1) 

концептуальне управління базується на основній ідеї (концепції, парадигмі), яка 

відображає бачення соціально-економічного розвитку міста на віддалену 

перспективу; 2) стратегічне управління передбачає втілення в життя основної 

концепції (ідеї) розвитку міста. На цьому етапі конкретизуються стратегічні цілі та 

завдання, виконання яких дозволить забезпечити розвиток міста за сценарієм, 

наміченим на концептуальному етапі управління; 3) тактичне управління є 

безпосереднім управлінням визначеними сферами діяльності в межах конкретного 

міста. Тактичні цілі обумовлюють функціонування (життєдіяльність) міста у 

найближчій перспективі [83]. Інструментом активізації втілення в життя принципів 

політики інтегрованого міського розвитку є розробка програм інтегрованого 

міського розвитку на загальноміському рівні. Як зазначають автори Лейпцизької 

Хартії, такі інструменти повинні: 

 - характеризувати сильні та слабкі сторони міста і міських районів на основі 

аналізу актуального стану речей;  

- визначити послідовні цілі розвитку міської території і створити картину 

майбутнього міста;  

- узгодити різні частини планів – просторові, секторальні та технічні – і 

політичні заходи, та забезпечити, щоб передбачені інвестиції сприяли 

врівноваженому розвитку міської території, просторову концентрацію і 

координацію використання фінансових ресурсів публічних і приватних суб’єктів, 

координуватися на локальному та муніципальної-регіональному рівні, залучаючи 
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громадян та інших учасників, які змогли б внести вагомий внесок у забезпечення 

економічної, соціальної, культурної та екологічної якості регіонів [238]. 

З точки зору автора, на увагу заслуговують висвітлені та проаналізовані В. 

Васильєвим [13, c. 35-66] і Т. Стеценком [190] складові механізму управління 

містом – організаційний та економічний механізми. 

Організаційний механізм включає:  

- нормативно-правове регламентування, що передбачає розподіл функцій і 

повноважень, розмежування сфер відповідальності, налагодження вертикальних й 

горизонтальних зв’язків в межах організаційної структури управління містом;  

- визначення умов усіх видів діяльності на території міста;  

- координація дій та управлінських рішень для отримання результату; 

- регулювання зв’язків і відносин між суб’єктами управління тощо.  

Економічний механізм включає: 

- сукупність управлінських дій, методів і засобів щодо забезпечення 

ресурсами міського розвитку;  

- комплекс заходів щодо підтримки та стимулювання економічної активності;  

- засоби забезпечення та підтримки міжміської та внутрішньоміської 

конкуренції, спрямованої на підтримку та нарощення конкурентоздатності міста; 

- планування та прогнозування соціально-економічного розвитку міста [78]. 

Партисипативна демократія. На наша думку, відповідаючи на виклики 

сьогодення та враховуючи рекомендації, викладені у вищезгаданих документах, 

важливою є зміна ролі мешканців міста зі споживачів послуг міста на акторів 

розвитку міста. Згідно Маніфесту нової урбаністики [80], формування міст 

городян-громадян, в контексті якого пріоритетами стають розвиток місцевого 

самоврядування, реалізація права на місто, дотримання принципів публічної етики 

згідно Кодексу європейської поведінки для місцевих і регіональних виборних осіб, 

надання мігрантам права голосу та права обиратися до місцевих рад є одним із 

сучасних трендів розвитку європейських міст. 

Задоволення цього запиту є можливим за допомогою принципів та 

інструментарію партисипативної демократії (participate, англ. – брати участь), яка 
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передбачає участь громадян у процесі прийняття управлінських рішень, на 

місцевому рівні зокрема, що, на думку багатьох дослідників, є вищою формою 

демократії [200, c. 9-10]. Сьогодні національні та місцеві влади в багатьох країнах 

здійснюють заходи щодо заохочення участі громадян [253]. У 2001 р. Комітетом 

міністрів Ради Європи було ухвалено рекомендацію щодо участі громадян у 

суспільно-політичному житті на місцевому рівні [200]. 

Формами партисипативної демократії на місцевому рівні є:  

- місцеві референдуми;  

- загальні збори громадян за місцем проживання;  

- місцеві ініціативи та громадські слухання;  

- органи самоорганізації населення [200]. 

З метою допомоги місцевим і регіональним владам Європейським комітетом 

з питань місцевої та регіональної демократії Ради Європи (CDLR) було розроблено 

інструмент CLEAR – діагностичний інструментарій, який допомагає визначити 

сильні сторони та проблеми процесу залучення громадян до суспільно-політичного 

життя на місцевому рівні. Понятійна структура CLEAR стверджує, що участь 

громадян у публічному житті є найбільш успішною тоді, коли громадяни можуть 

робити, мають бажання, уповноважені, запрошені та мають відповідь [241]. 

Фактори, які впливають на успішність участі громадян у суспільно-

політичному житті на місцевому рівні: 

C – можуть робити (мають ресурси, вміння та знання для участі); 

L – бажають (мають відчуття приналежності, яке підсилює участь); 

E – повноважені (отримали можливість для участі); 

A – запрошені (мобілізуються офіційними органами влади або групами 

волонтерів); 

R – відповідають (реагують) швидко та активно (бачать приклади того як їх 

думка береться до уваги) [241].  

Згідно теоретичного обґрунтування CLEAR, можливість людей взяти участь 

в політичному житті забезпечується комплексом п’яти складових. Ці фактори та їх 

складові детальніше розглянуто в Додатку Б. 
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Територіальна ідентичність. На нашу думку, в контексті залучення 

мешканців до процесу управління розвитком міста додаткового наукового 

осмислення потребує територіальна ідентичність, механізми її формування та 

впливу на розвиток міста. Трансформації, що відбуваються в українському 

суспільстві наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття, ставлять нові питання 

стосовно власного місця конкретної людини в цих процесах стосовно розуміння 

щодо самих себе (хто ми такі? чому так вчиняємо? чому це важливо) та стосовно 

інших – чужих (хто вони? що у них на думці? чого від них очікувати?). Визначення 

«своїх» і «чужих», самоототожненню себе зі «своїми», «рідними», «близькими» є 

запорукою впевненості індивіда (групи) у своїх силах, своєму сьогоденні та 

майбутньому. Ця думка йде в унісон із загальнодержавною політикою та 

проведенням реформи децентралізації, що наразі є одним із важливих завдань, що 

стоять перед українським суспільством.  

Як зазначають Я. Котенко й А. Ткачук, без появи й утвердження 

територіальної громади як основного суб’єкта (єдиного соціального організму), 

зацікавленого та спроможного взяти відповідальність за власний розвиток та успіх 

реформи децентралізації, всі зусилля зовнішніх акторів у цьому напрямі – держави 

та її установ, інститутів громадянського суспільства будуть малоефективними та 

недостатніми [69, c. 13-14]. В умовах сьогодення спроможна територіальна громада 

є не лише мешканців, які проживають у населеному пункті (селі / селищі / місті / 

декількох селах), а являє собою суспільну та психологічну сутність, що виступає 

носієм території власного проживання, має розвинуті внутрішні горизонтальні 

зв’язки. Існування саме такої територіальної громади можливе за умови єдності, 

солідарності, довіри, поваги, взаєморозуміння серед її членів, а також сформованої 

територіальної ідентичності. Територіальна ідентичність структурується на 

індивідуальному рівні, проте затверджується через соціальну діяльність як 

колективна ідентичність: індивід/и або групи людей, які прагнуть сформувати або 

зберегти власну ідентичність по відношенню до території, на якій вони 

проживають, утворюють територіальну (місцеву) спільноту [69, c. 13-14]. 

Структура ідентичності включає наступні рівні:  
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- емоційний (афективний) – настрої, почуття індивіда / спільноти, які 

виникають до об’єкту ідентифікації;  

- пізнавальний (когнітивний) – уявлення індивіда / спільноти про об’єкт 

ідентифікації, його характеристики та включення себе (самокатегорізація) до його 

складу;  

- поведінковий – готовність індивіда/спільноти до дії, а також сукупність 

мотивацій до дії, які є наслідком їх самоототожнення [69, c. 13-14]. 

До функцій ідентичності належать: 1) адаптивна – допомогає індивіду 

пристосуватися до нових соціальних обставин з метою підтримки особистісної 

цінності, внутрішньої тотожності та безперервності свого буття; 2) інтегративна – 

об’єднує особистісні та зовнішні – соціокультурні параметри формування 

особистості; 3) сенсоутворюючу – ідентичність є простором утворення нових 

сенсів, узагальнень, знань тощо [69, c. 13-14]. 

Таким чином, ідентичність як багатопланове наукове поняття одночасно 

являє собою умову психологічного здоров’я індивіда, виступає засобом визначення 

себе та розпізнавання інших, є механізмом адаптації до мінливої соціокультурної 

реальності [69, c. 15]. 

З метою конкретизації поняття про структуру територіально-просторової 

ідентичності як наукової категорії наводимо систему ієрархічних рівнів, з яких вона 

складається. Л. Нагорна в цьому комплексі простежує макрорегіональний, 

національний, етнічний, регіональний, локальний рівні [106, c. 43]. 

Детально розглянемо основні особливості локального й інтролокольного 

рівнів територіальної ідентичності. На нашу думку, співвідношення цих понять на 

регіональному рівні відповідає їх співвідношенню на локальному рівні 

територіальної ідентичності. На основі визначення регіональної ідентичності, 

запропонованого М. Криловим, як системної сукупності культурних відносин, 

пов’язаної з поняттям «мала Батьківщина» [72, c. 12-13; 73; 177], нами було 

здійснено пошук співвідношень між відтінками відношення до території, почуття 

приналежності до території, її особливостей чи відторгнення, бажання чи 

небажання жити та працювати на цій території – поняттями «регіональна 
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ідентичність», «укоріненість», «місцевий патріотизм» та зроблено висновки про їх 

взаємозв’язок [164].  

Локальні ідентичності є низовим рівнем просторово-територіальної 

ідентифікації та пов’язані з відчуттям причетності людини до місця її проживання 

та / чи походження: районом, містом, населеним пунктом, конкретною місцевістю. 

Підвищене значення локальної ідентичності та відчуття місця є наслідком процесів 

глокалізації в сучасному світі (термін увійшов у вжиток після публікації праць 

Р. Робертсона), завдяки яким посилюється значення регіонального та локального 

виміру при визначенні людиною свого місцеположення в рамках територіальної 

системи. З точки зору соціального конструктивізму локальну ідентичність 

розуміють як соціальний конструкт, який утворюється в результаті соціальних 

практик в процесі взаємодії, коли почуття місця та відчуття локальної 

приналежності стають важливими підґрунтями при визначенні «хто ми є». 

Актуалізація таких ідентифікацій в житті людей стає основою для формування 

локальної соціально-культурної спільності – місцевої спільноти [72]. Локальна 

ідентичність в сучасних умовах розглядається як ресурс розвитку місця – міста чи 

поселення. Політка ідентичності, направлена на створення чи підтримку локальної 

унікальності, сприяє посиленню відчуття приналежності до місцевої спільноти, 

складанню спільних орієнтирів та сенсів, які формують його соціальний капітал. 

Сильну локальну ідентичність розглядають як фактор, який сприяє формуванню 

міського політичного режиму [106, с. 140-142]. 

Інтралокальна ідентичність виникає всередині поселення на рівні будинку, 

подвір’я, кварталу, вулиці, мікрорайону; при цьому в уяві індивіда формуються 

уявлення про внутрішню структуру поселення, його вернакулярні райони. У 

залежності від типу поселення та історії його розвитку сила перелічених орієнтирів 

ідентичності може бути різною. Так, у давніх містах із значними просторовими 

відмінностями середовища домінантою ідентифікації виступають мікрорайони, що 

підтверджується стійкістю їх назв, у нових індустріальних містах – квартали, у 

селах – вулиці тощо. Ідентифікація на інтралокальному рівні є базовим процесом, 

на який пізніше нанизуються усі інші рівні просторової ідентичності, а 
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вернакулярні райони виступають у якості її базових «цеглинок». Особливо 

сильною така ідентифікація є в дітей і підлітків, що підкреслює її первинність. 

Результати проведених нами досліджень дали змогу підтвердити наявність 

ієрархічного зв’язку між локальним та інтролокальним рівнями локального 

макрорівня територіальної ідентичності й виявити взаємовплив територіальної 

ідентичності та громадського активізму (детально розглянуто в Розділі 3). Можна 

стверджувати, що відчуття ідентичності надає членам громади впевненості в своїй 

унікальності, стимулює самоповагу, позитивну самооцінку, що є найважливішим 

особистісним ресурсом й ознакою європейської ментальності. Позитивно 

сформована ідентичність – це своєрідні ліки від соціальної апатії, розпачу та ліні 

[199, c. 52]. 

Беручи до уваги вимоги сьогодення, що ставлять перед містами нові виклики, 

та успішний досвід міст розвинутих країн (зокрема, європейських), ми вважаємо, 

що існуючі теоретичні напрацювання стосовно управління розвитком міста 

потребують додаткового наукового осмислення. Так, вищезгадана концепція 

механізму управління містом, висвітлена та проаналізована В. Васильєвим [13, c. 

35-66] та Т. Стеценком [190], яка включає до свого складу організаційну та 

економічну складову, на нашу думку, вимагає доповнення ще однією складовою – 

суспільно-географічним механізмом управління розвитком міста.  

Запропонований нами суспільно-географічний механізм управління 

розвитком міста включає: 

- врахування суспільно-географічних особливостей міста (історичне минуле, 

традиції, звичаї, місцеву специфіку) та їх використання для ендогенного розвитку 

міста;  

- комплекс заходів щодо підтримки та стимулювання самоідентифікації 

мешканців із територією власного проживання – на базових локальному та 

інтролокальному рівнях територіальної ідентичності; 

- сукупність управлінських дій, методів забезпечення стимулювання 

громадських рухів та громадського активізму, спрямованого на конструктивну 

діяльність в контексті розвитку міста; 
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-  розробку управлінських інструментів партисипативної демократії з 

врахуванням особливостей поведінки мешканців міста; 

- планування та здійснення стратегічного розвитку міста на основі 

ендогенного ресурсу та на засадах сучасних концепцій (сталого розвитку, 

інтегрального розвитку, нового урбанізму тощо) [219]. 

Схематичне зображення взаємодії запропонованого нами суспільно-

географічного механізму управління розвитком міста з організаційним та 

економічним наведено в Додатку В. Інституційне забезпечення та інструменти 

реалізації цього механізму розкриті в Розділі 3. 

 

1.3 Методичні основи суспільно-географічного дослідження розвитку 

міста 

 

В зв’язку з надзвичайною багатогранністю способу життя сучасного міста, 

яку було розглянуто нами вище, дослідження його як об’єкта може бути проведено 

з точки зору різних аспектів та для досягнення різних наукових завдань. 

Проведення суспільно-географічого дослідження управління розвитком міста 

передбачає дотримання таких наукових принципів:  

1) діалектизм, що передбачає розгляд об’єкта дослідження з позиції 

перманентного розвитку, тісного взаємозв’язку з навколишньою реальністю та 

детермінованістю;  

2) суб’єктно-об’єктна цілісність, що органічно впливає з постнекласичної 

методології пізнання і передбачає розгляд міста як основного об’єкта дослідження 

в нерозривному зв’язку з його соціумом, що виступає в ролі суб’єкта;  

3) системність, що передбачає наявність у суспільно-територіальних 

системах та комплексах різних типів та ієрархічних рівнів синергетичних ознак – 

емерджентності, неврівноваженості, чергування стійких та нестійких станів і фаз 

розвитку тощо;  

4) еволюціонізм, що притаманний синергетичним системам у процесі їхнього 

розвитку, який загалом має асинхронний, стадійний характер;  
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5) мультиплікативність, яка лежить в основі комплексного соціально-

економічного розвитку суспільно-територіальних комплексів та породжується 

дією ендогенних та екзогенних чинників. За основу нами було взято принципи 

суспільно-географічного дослідження, розроблені Г. Підгрушним [132, c. 89]. 

Методи дослідження. Задля досягнення максимальної об’єктивності 

проведеного дослідження нами було використано арсенал загальнонаукових 

методів, спеціальних методів географічної науки та методів математичного аналізу. 

Із загальнонаукових методів було використано метод спостереження, аналізу та 

синтезу, порівняння, індукції та дедукції, групування та інші.  

Методи математичного аналізу. Нами було використано статистичний 

метод для аналізу соціально-економічних показників, що впливають на розвиток 

міста. Для аналізу відповідей респондентів (які також виступали в якості експертів) 

у питаннях, де було запропоновано дати бальну та рангову оцінку певним явищам, 

нами було використано медіанний спосіб. Це зумовлено тим, що пошук 

середньоарифметичного значення всіх оцінок експертів не є науково 

обґрунтованим, тому для визначення колективної експертної оцінки прогнозованої 

події більш доцільно використовувати медіанне значення. Для визначення медіани 

всі значення експертів впорядковуються за їх величиною, а медіана (Ме) є 

значенням, що розбиває ряд впорядкованих оцінок експертів на дві рівні частини 

[85, с. 62]. Нами було використано коефіцієнт кореляції Пірсона для оцінки 

взаємовпливу чинників розвитку міста. Кореляція (коефіцієнт кореляції) – це 

статистичний показник ймовірнісної зв'язку між двома змінними, вимірюваними 

кількісної шкалою [14, с. 278]. У випадку, коли між Х і Y існує лінійний зв’язок, і 

вибіркові дані розподілені за нормальним законом, використовується коефіцієнт 

кореляції Пірсона (параметричний коефіцієнт кореляції) [14, с. 85]. 

Серед сукупності спеціальних методів суспільно-географічної науки, які 

були використані нами в ході дослідження, є можливим виділити п’ять основних 

груп методичних підходів дослідження суспільно-географічних аспектів 

управління розвитком міста, в тому числі, групу допоміжних картографічних 

методів. 
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І. Методи, спрямовані на дослідження суспільно-географічних аспектів 

розвитку міста 

А. Соціогеографічний метод.  

Соціогеографічний метод передбачає отримання інформації дослідником 

безпосередньо від жителів досліджуваної території за допомогою соціологічних 

прийомів – анкетування, інтерв’ю, опитування, бесіди тощо [120, с. 61-62]. Як 

зазначає О. Топчієв, важливим джерелом первинної інформації є населення, серед 

якого можна проводити тематичне опитування чи анкетування за певною 

проблемою. В окремих випадках можна користуватися експертними оцінками 

різних ситуацій – соціально-економічних, демографічних, етнокультурних, 

політичних, екологічних, які надаються відомими й авторитетними спеціалістами 

[201, с. 134-135]. Приклади розробок методики соціо-географічного дослідження 

можна знайти в роботах О. Лозової [77], Л. Овчиннікової [117], І. Прибиткової [144] 

та інших науковців. 

Серед наукового доробку фахівців, які займалися розробкою методики соціо-

географічного дослідження особливої уваги, на нашу думку, заслуговують праці М. 

Крилова [72, с. 118–123], ідеї якого знайшли своє продовження в дослідженні 

територіальної ідентичності міст та регіонів України, в контексті яких були 

апробовані та доповнені в низці наукових праць (напр., [93, 120, 160, 165]). 

Використання соціографічного методу як одного з основних методологічних 

інструментів, на нашу думку, є оптимальним в контексті даного дослідження в 

зв’язку з його простотою та достовірністю отримуваних результатів. Одночасно 

даний метод характеризується високою часо- та ресурсозатратністю, особливо при 

масових дослідженнях, в зв’язку з чим використання цього методу дослідження 

можливе лише в масштабі невеликих за площею та кількістю населення територіях 

та за умови обмеженої кількості респондентів.  

Проблематику та візію розвитку простору міста доцільно розкривати шляхом 

розуміння сприйняття респондентом міського простору, позитивного, негативного 

чи нейтрального сприйняття респондентом різноманітних трансформацій міського 

простору, аналізу асоціацій, які виникають в респондента з тими чи іншими 
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публічними прострами міста, визначними об’єктами, відомими персоналіями, 

районами міста тощо. 

В проведенні масових соціогеографічних досліджень найбільш оптимальним 

є використання методу письмового анкетування, переваги якого – порівняно 

невеликі часові затрати, високий рівень анонімності та відкритості відповідей 

респондента, можливість отримати первинну інформацію, що не завжди містиця в 

документальних джерелах. Особливістю інформації, отриманої в результаті 

анкетування, яку необхідно брати до уваги в процесі аналізу результатів, є її 

суб’єктивність (відображення реальності в свідомості респондентів) [158, с. 27-30]. 

Метод експертних інтерв’ю. Цей метод використовується в географії для 

одержання інформації про реальний стан, візію майбутнього та наявний досвід в 

сфері розвитку міст. Метод інтерв’ю має спільні риси з деякими варіантами 

опитування, але експертні інтерв’ю являють собою форму вільної дискусії, коли в 

процесі розмови виникають нові запитання, і предмет розмови може набувати 

несподіваних напрямів [40, c. 426-430].  

Б. Аналіз змісту інформаційних потоків 

Інформація й оцінки подій, представлені в місцевих електронних та 

паперових засобах масової інформації, коментарії користувачів електронних 

засобів масової інформації є важливою первинною інформацією в контексті 

дослідження проблематики управління розвитком міста, аналіз яких дозволяє 

зрозуміти відношення населення до свого місця проживання, пріоритетність 

проблем міського простору, порівняння свого міста з іншими містаими 

(горизонтальне порівняння), країною в цілому та світом (вертикальне порівняння). 

В якості методу дослідження аналіз змісту інформаційних потоків в своїх роботах 

використовували Р. Гейл [231], Л. Нагорна [106]. Варто зазначити, що задля 

дослідження достовірної та повної інформації, необхідно відслідковувати 

інформаційні потоки протягом тривалого часу [126, с.111-113]. 

В. Контент-аналіз  

Контент аналіз – це метод кількісно-якісного вивчення (аналізу) змісту 

документів з метою виявлення або виміру соціальних фактів і тенденцій, які 
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висвітлені в цих документах [120, c. 112]. Нами було використано даний метод для 

аналізу відповідей респондентів на відкриті питання в анкеті шляхом використання 

інстументарію word-clouds (в тому числі, https://www.wordclouds.com/).  

ІІ. Методичні підходи, що базується на дослідженні маркерів територіальної 

ідентичності.  

В основі цієї групи методичних підходів лежить дослідження маркерів 

територіальної ідентичності. Поняття «маркер регіональної ідентичності» в 

науковий обіг вперше було введено Ю. Єсіною в ототожненні з показником 

ідентичності [46, с. 14]. А. Мельничук, О. Гнатюк і М. Растворова під маркерами 

територіальної розуміють артефакти та соціофакти, які вказують на просторову 

структуру територіальної ідентичності населення та зміст територіальної 

ідентичності на конкретній території [244]. За природою та ступенем відповідності 

актуальній територіальній ідентичності населення виділено дві групи маркерів: 

А. Особливості архітектури, мови, звичаїв, традиційних професій і ремесел, 

рис характеру населення, релігійних переконань, фольклору, планувальної 

структури поселень, макротопоніміки тощо, характерні для даної місцевості 

Б. Сучасні та динамічні прояви територіальної ідентичності 

Метод маркерів територіальної ідентичності може бути використаний:  

- в якості самостійного методу дослідження територіальної ідентичності 

(доцільно спочатку перевірити об’єктивність обраного маркера на невеликій 

території); 

- як підготовчий етап перед застосуванням соціогеографічного методу з 

метою отримання попередньої інформації;  

- паралельно з соціогеографічним методом для уточнення його результатів 

[119, с. 64-65]. 

ІІІ. Підхід, що передбачає аналіз історико-географічних передумов 

формування міського простору 

А. Дослідження історико-географічних умов формування міського простору 

та його розвитку. Це передбачає аналіз чинників, які вплинули на формування та 

розвиток міського простору. Для виконання цього наукового завдання доцільним є 
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використання арсеналу методів історичної географії (історичного, діахронічного, 

виділення історичних зрізів тощо), детальний опис яких можна знайти в 

фундаментальній праці В. Жекуліна [48, с. 66–96]. Таким чином, виділяються 

історико-географічні зрізи розвитку території та визначаються чинники, що 

впливали на формування та розвиток міського простору на кожному цих історико-

географічних зрізів.  

Б. Дослідження формування та розвитку міського простору на різних 

історико-географічних зрізах (на відміну від попереднього підходу, коли 

вивчається лише чинники його формування та розвитку). Інформаційну базу такого 

дослідження складають архівні матеріали, статистичні дані, матеріали з засобів 

масової інформації, карти та Генеральні плани міста на різних етапах його розвитку 

[201, с. 134-135]. 

IV. Методи, що передбачають аналіз стану розвитку та трансформацій 

міського простору 

Метод кейсів. Як вже було зазначено вище, однією з важливих складових 

дослідження суспільно-географічних аспектів управління розвитку міста є аналіз 

трансформацій міського простору. На нашу думку, доцільним для дослідження 

просторових трансформацій міського простору є використання методу ключів 

(кейсів), що передбачає глибоке та ретельне вивчення окремих типових 

місцевостей [181, с. 123], за допомогою якого в даному дослідженні аналізуються 

трансформації міського простору міста Запоріжжя – нами було обрано сім кейсів 

трансформацій міського простору міста Запоріжжя протягом 1991-2016 рр., які 

характеризуються різними напрямами та характером перетворень. Серед 

принципів, якими ми керувалися при виборі кейсів, була їх репрезентативність з 

точки зору суспільно-географічних аспектів розвитку міського простору та 

значимість для розвитку міста. Аналіз просторових трансформацій та їх сприйняття 

наведено в Розділі 2. 

V. Картографічні методи 

В окрему групу нами було виділено картографічні методи дослідження, які є 

традиційними та спеціальнонауковими методами в географічній науці. Як зазначає 
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О. Топчієв, джерелом оригінальної – власне географічної інформації може бути 

спеціальне тематичне картографування досліджуваної території – фактичного 

використання земель, розселення населення, рівнів техногенного навантаження на 

територію, її екологічного стану тощо. Для потреб такого картографування як 

основу звичайно використовують топографічні карти або ж плани 

землекористування чи земельно-господарського устрою адміністративних районів, 

окремих господарств, міст [201, с. 135]. 

З метою більш детального аналізу та кращої візуалізації отриманих 

результатів дослідження нами були використані як класичні картографічні методи, 

так і картографічні методи, характерні для спеціальних напрямків географічної 

науки (перцепціної географії), сучасні картографічні методи (географічні 

інформаційні системи). На нашу думку, використання інструментарію 

перцепційної географії дозволяє більш повно дослідити суспільно-географічні 

аспекти розвитку міста. Специфікою перцепційної географії є фокус дослідження, 

спрямований на багатоматність сприйняття одного й того ж географічного об’єкта.  

До картографічних методів перцепційної географії належать: 

A. Укладання карт ментальних показників – об’єктивних картографічних 

зображень просторового розподілу показників сприйняття населенням об’єктивної 

геграфічної дійсності.  На таких картах одиниці картографування може відповідати 

лише одне значення показника, що картографується [119, c. 65-67]. 

Б. Укладання ментальних карт географічного простору – створених людиною 

відображень частини оточуючого простору. Така карта зображує світ таким, яким 

його уявляє собі людина [223, с. 42].  

В. Укладання образно-географічних карт (ментальних картоїдів та 

ментальних карт-анаморфоїдів) для дослідження географічних образів, місцевої 

міфології, ментальних уявлень населення про просторові обриси та співвідношення 

географічних територій. Ментальні карти географічного простору накладаються на 

класичну картографічну основу, а образно-геграфічні карти є схематичними 

зображеннями уявлень населення про територію [174].  
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Геоінформаційні системи. Геоінформаційна система (далі – ГІС) є одним із 

сучасних та широкозастосованих картографічних методів, який набув 

загальнонаукового статусу на початку 1980-х років. ГІС являє собою комп’ютерну 

базу просторово організованих (координатно визначених) даних у поєднанні з 

електронними засобами та програмами їх аналізу або інформаційну модель 

реального простору за встановленим переліком ознак і характеристик [182]. 

ГІС-технології дають змогу:  

- цілеспрямованого накопичення та повсякчасного оновлення даних, у тому 

числі, в автоматизованих режимах;  

- систематизації даних за певними програмами, їх обробка та перетворення 

за алгоритмами; - контролю якості інформації, фільтрування помилок, запитів 

допоміжної інформації, статистичної обробки даних, обмін інформацією з іншими 

базами даних та порівняння результатів;  

- автоматизованого пошуку (тематичний, часовий, регіональний тощо) та 

автоматизованого аналізу даних;  

- тематичного та синтетичного електронного картографування, статистико-

картографічного аналізу окремих карт, їх співставного дослідження у будь-яких 

комбінаціях [201, с. 114-115].  

Муніципальна ГІС (МГІС) – це комплекс методологічних, організаційних, 

програмних, технічних і інформаційних засобів, покликаних підвищити 

ефективність управління інфраструктурою міста на основі застосування новітніх 

інформаційних технологій. Зазвичай, муніципальна ГІС розробляється за кошти 

міського бюджету, її рівноправними користувачами є міська влада та мешканці 

міста. Використання муніципальної ГІС мешканцями міста може бути дуже 

різноплановим – від її використання як звичайної веб-карти до інструменту для 

громадського контролю або впровадження місцевих ініціатив із розвитку міста, 

адже активні громадяни можуть створити на основі даних ГІС нові сервіси, карти, 

аналітичні доповіді тощо [182]. 

Методика проведення дослідження. На початковому етапі дослідження 

було обрано об’єкт дослідження – місто Запоріжжя. Важливу роль у виборі міста 
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Запоріжжя як географічного об’єкта дослідження відіграло наше особисте глибоке 

знайомство з історико-культурними особливостями, соціально-демографічною, 

економічною і політичною ситуацією міста, яке досліджувалось, що дозволило 

здійснити більш ефективний аналіз результатів, зберігаючи при цьому наукову 

об’єктивність.  

Суспільно-географічне дослідження управління розвитком міста 

проводилося протягом тривалого періоду часу – з 2011 по 2018 роки та складалося 

з 3 етапів: теоретико-методологічного, аналітичного та синтетичного. 

На теоретико-методологічному етапі нами було розроблено програму 

дослідження, визначено мету та завдання дослідження, обґрунтування теми, 

формулювання робочої гіпотези, вибір методів дослідження, визначення 

інформаційної та методичної бази дослідження. 

На даному етапі нами було здійснено: аналіз сучасного стану розвитку міста 

та його адміністративно-територіальних одиниць (районів), проведено початкове 

дослідження трансформацій міського простору Запоріжжя (на основі польових 

досліджень та аналізу картографічних джерел), досліджено маркери територіальної 

ідентичності, проведено аналіз потоків ЗМІ, розроблено анкети та каркасні питання 

для проведення експертних інтерв’ю з метою збору на їх основі потрібної 

інформації. Збір первинної інформації відбувався шляхом використання методу 

анкетування та методу експертних інтерв’ю. Важливою складовою емпіричної бази 

дослідження стали матеріали анкетування мешканців міста, що складалося з трьох 

етапів, які відповідно були проведені в 2011, 2012 та 2016-2017 роках. Анкета 

(блоки та питання) для кожного з етапів дослідження була розроблена нами [164], 

спираючись на теоретико-методологічні засади подібних досліджень, розроблених 

іншими науковцями – при складанні анкет найповнішою мірою враховано 

методику М. Крилова [72, с. 118-123] та наші власні науково-методичні розробки 

[98, 163, 170]. Розроблена анкета також може бути використана для проведення 

подібних досліджень в інших містах з урахуванням специфіки території та 

авторських побажань [97, 170]. У 2011 році нами було опитано 183 респонденти – 

метою було виявити територіальну ідентичність, місцевий патріотризм, 
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укоріненість та просторову ідентифікацію респондентів у регіональному і 

місцевому вимірах [94]. У фокусі анкетування, проведеного в 2012 році, 

знаходилося відношення мешканців Запоріжжя до місця їх безпосереднього 

проживання (району міста). Протягом цього етапу дослідження було опитано 120 

респондентів, які проживають в кожному з районів. На початкових етапах 

планувалось здійснити дослідження інтролокальної ідентичності мешканців 

Олександрівського та Хортицького районів (48 та 38 анкет відповідно), але вдалося 

провести й піонерне дослідження інтролокального рівня територіальної 

ідентичності й інших районів – Шевченківського, Комунарського, Заводського, 

Дніпровського і Вознесенського (13, 7, 6, 5 та 2 анкети відповідно) [160]. 

Анкетування, проведене в 2016-2017 роках, мало на меті зібрати інформацію 

стосовно сприйняття мешканцями Запоріжжя трансформацій міського простору та 

дати відповіді на питання про відношення респондентів до свого міста та до 

акторів, які впливають чи можуть впливати на перетворення (трансформацію) 

міського простору (місцевої влади, бізнесу, громадських організацій тощо). 

Універсальні анкети, які використовувалися протягом досліджень в 2011, 2013 та 

2016-2017 роках, наведені в Додатках Ґ.1-3. 

Важливою складовою збору первинної інформації стало проведення 

експертних інтерв’ю. Метою проведення експертних інтерв’ю в контексті 

дисертаційного дослідження став збір інформації стосовно оцінки експертами 

теперішнього та перспективного розвитку міського простору, ролі різних акторів у 

просторовому розвитку міста та їх взаємодії. Формування групи потенційних 

експертів відбувалося методом «снігової кулі»: на основі зібраної на попередніх 

етапах інформації нами було сформовано попередній список експертів для 

проведення експертних інтерв’ю, серед яких було відібрано експертів, чия 

професійна чи громадська діяльність безпосередньо стосується питань розвитку 

Запоріжжя, які були об’єктивними та неупередженими. Інтерв’ю з кожним 

експертом проводилося у вигляді бесіди на основі каркасних запитань (повний 

перелік питань експертних інтерв’ю наведено в Додатку Ґ.4) та із уточнюючими, 

які виникали в зв’язку із спеціалізацією та вищим рівнем обізнаності експерта про  
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певний аспект розвитку міста Запоріжжя.  

Наступний, аналітичний етап дослідження, передбачав аналіз первинної 

інформації. Нами було використано статистичний метод для аналізу соціально-

економічних показників, що впливають на розвиток міста, та кореляцію Пірсона 

для пошуку взаємовпливу між чинниками розвитку міста Запоріжжя.Для аналізу 

відповідей респондентів (які також виступали в якості експертів) у питаннях, де 

було запропоновано дати бальну та рангову оцінку певним явищам, нами було 

використано медіанний спосіб.  

На синтетичному етапі дослідження на основі зібраної інформації 

(результатів анкетування та експертних інтерв’ю) нами було виявлено причинно-

наслідкові зв’язки між різними кількісними та якісними показниками, зібраними в 

ході проведеного анкетування, та в їх порівнянні з результатами інших досліджень 

та загальною науковою картиною, зроблено візуалізацію досліджень, виявлено 

особливості сприйняття районів міста, проведено аналіз сприйняття трансформацій 

міського простору, визначено сучасну територіальну ідентичність мешканців міста 

на базових ієрархічних рівнях, виявлено особливості сприйняття основної 

складової теперішнього та перспективного розвитку міста, був точно визначений 

порядок вироблення управлінських рішень, формування планів із урахуванням 

економічних можливостей і суспільних потреб, а також безпосередніх і 

довготривалих наслідків рішень, які приймаються. На даному етапі дослідження 

нами було здійснено узагальнення окремих складових суспільно-географічного 

механізму управління розвитком міста (територіальної ідентичності, громадського 

активізму), здійснено аналіз відповідності стратегічних документів розвитку міста 

Запоріжжя (Генерального плану міста Запоріжжя до 2036 року, Стратегії розвитку 

міста Запоріжжя до 2028 року) принципам нового урбанізму та сталого розвитку, 

обґрунтовано та запропоновано інструменти управління розвитком міста, 

визначено й обґрунтувано стратегічні напрямки розвитку міста, розроблено наукові 

концепції, запропоновано наше власне бачення місії та напрямків розвитку міста 

Запоріжжя [169]. 
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Висновки до розділу 1 

В зв’язку з тим, що на сучасному етапі розвитку людства місто виступає 

основною формою розселення населення та ядром технологічного розвитку, це 

зумовлює високу актуальність даної тематики дослідження. На різних етапах 

цивілізаційного розвитку та в різних географічних точках світу пересічні 

громадяни та фахівці називали “містами” явища з досить різним змістом і з 

несхожими істотними ознаками. В дисертаційному дослідженні ми розглядаємо 

місто з декількох аспектів: як систему, яка складається з складається з трьох 

основних підсистем (містоутворюючої, містообслуговуючої та містосередовищної) 

та населення, сукупність спільнот та об’єкт управління. 

Розвиток міста є складною та комлексною науковою категорією, яка в зв’язку 

з сучасними глобальними тенденціями потребує нового осмислення. В контексті 

пошуку майбутніх траекторій міського розвитку дослідження трансформацій 

міського простору є важливим науковим завданням. Трансформації міського 

простору є відображеннями різноманітних економічних, соціальних, культурних та 

інших процесів, які відбуваються в місті та впливають на його розвиток. 

Комплексність суспільно-географічного підходу дозволяє усвідомити 

багатоаспектність і генезу трансформацій простору міст перехідного типу 

економіки, з’ясувати особливості їх перебігу та сприйняття мешканцями цих міст. 

На нашу думку, втілення в реальність положень, викладених в таких 

документах як «Нова програма розвитку міст ООН», Лейпцизька хартія «Міста 

Європи на шляху до сталого розвитку», Європейська Хартія міст «Маніфест нової 

урбаністики» та ряді інших документів, позитивно вплинуть на якість життя в 

містах, підвищить рівень залученості мешканців міста в процес управління його 

розвитком. Важливим для розвитку міста є дотримання таких принципів 

управління як законність, єдність інтересів, субсидіарність, корпоративність, 

прозорість, адекватність, відповідальність, інновативність. Ми вважаємо, що ці 

положення та принципи мають бути покладені в основу стратегічних документів, 

які стосуються розвитку міст.  
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Складність і багатоаспектність феномену міста вимагає пошуку та 

застосування нових підходів до його управління. Застосування суспільно-

географічного механізму в управлінні розвитком міста дозволить підвищити 

ефективність процесу управління розвитком міста завдяки врахуванню 

особливостей території, її місцевої специфіки, залученню ендогенного ресурсу 

(зокрема, громадської активності мешканців, що зумовлена їх територіальною 

ідентичністю).  

Важливою умовою ефективності управління розвитком міста є залучення 

територіальної громади до процесу управління. Це може бути досягнуто завдяки 

використанню інструментарію партисипативної демократії. Залученість населення 

до процесу управління розвитком міста залежить як від створених для цього умов 

владою, так і від бажання мешканців міста долучатися до управління ним – в його 

основі лежить територіальна ідентичність (почуття приналежності людини до 

власної території проживання). 

Актуальність і багатоаспектність питання, поставленого в дослідженні, 

вимагає використання широкого діапазону методологічного інструментарію, до 

якого увійшли загальнонаукові методи, методи математичного аналізу, спеціально-

географічні методи. Задля отримання достовірних наукових результатів і первинної 

інформації, нами було використано соціогеографічний метод (анкетування, 

експертні інтерв’ю, аналіз інформаційних потоків в ЗМІ), метод кейсів, метод 

маркерів територіальної ідентичності, картографічні та інші методи. Дослідження 

проблематики управління розвитком міста з суспільно-географічної точки зору дає 

можливість надати рекомендації, результативність впровадження яких зумовлена 

врахуванням унікальних характеристик та особливостей розвитку конкретної 

території. 
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РОЗДІЛ 2.  

 

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ 

 

2.1 Чинники розвитку міста 

 

На основі результатів наукових пошуків зарубіжних та українських вчених, 

аналізу історичного розвитку міста Запоріжжя можна виділити ряд основних 

чинників, які, на нашу думку, визначають та в перспективі можуть визначати 

розвиток міста Запоріжжя. До них належать: природно-географічні, суспільно-

географічні та інші.  

Як зазначачає М. Пістун, природно-географічні (природно-екологічні) 

фактори оцінюють кількісні запаси і якісний склад природних ресурсів, геологічні 

та орографічні умови, тобто весь природно-ресурсний потенціал (ПРП). На ранніх 

етапах індустріалізації ПРП був визначальний, найновіші наукові технології менше 

залежать від такої орієнтації. В найбільш індустріалізованих та урбанізованих 

районах він став важливою причиною обмеження подальшої концентрації в них 

виробництва та населення. В окремих випадках частину «брудних» виробництв 

переміщують до інших районів або взагалі демонтують [133, с. 89].  

Територія міста Запоріжжя характеризується сприятливим фізико-

географічним положення. Площа території міста в межах міської ради становить 

33155 га. Місто Запоріжжя розташовано в межах Придніпровської рівнини й 

Українського щита на берегах найбільшої річки України р. Дніпро, що зумовлює 

рівнинний характер місцевості (висота міста над рівнем моря становить до 50 м) і 

сприятливу сейсмічність міста (від 0 до 5 балів). Територія міста Запоріжжя 

знаходиться у зоні атлантично-континентального клімату, з вираженими в літній 

період посушливими суховійними явищами – в окремі роки вони виявляються 

особливо інтенсивно.  

Гідрографічна мережа Запоріжжя складається з річки Дніпро та малих річок, 

серед яких р. Мокра Московка, р. Суха Московка, р. Верхня, Середня та Нижня 
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Хортиця (довжина малих річок у межах міста складає 26 км), великої кількості 

струмків (довжина струмків у межах міста – 11,5 км) і балок із водотоками 

(довжина в межах міста – 22,3 км) [221]. 

Переважаючим типом ґрунтів є чорноземні звичайні – найродючиші в світі, 

які в поєднанні з наявними кліматичними умовами створюють сприятливі умови 

для розвитку сільського господарства.  

Розташування поблизу родовищ мінеральних природних ресурсів – важлива 

передумова розвитку промислового комплексу міста Запоріжжя. Поблизу 

знаходяться родовища руд чорних і кольорових металів – залізних (Криворізький 

залізорудний басейн, Білозерський залізорудний басейн), марганцевих 

(Нікопольське та Великотокмацьке родовища), паливних корисних копалин – 

кам’яного вугілля (Донецький кам’яновугільний басейн), бурого вугілля 

(Дніпровський буровугільний басейн), нерудної мінеральної сировини – 

вогнетривких глин (Веселянське родовище) тощо. Поруч також є потужне джерело 

виробництва електроенергії – зокрема, річка Дніпро.  

Стрімкий розвиток промислового комплексу міста негативно впливає на стан 

природнього навколишнього середовища. Про це свідчать дані досліджень якості 

атмосферного повітря в житловій забудові (проводяться ДУ «Запорізький обласний 

лабораторний центр МОЗ України»): рівень забрудненості атмосферного повітря, 

згідно «Критерію показника рівня забруднення» залишається «неприпустимим», а 

за ступенем небезпеки – «помірно небезпечним» [157, c. 74-77]. Графік динаміки 

забруднення атмосфери та водних об’єктів наведено в Додатку Д (Рис. Д.6,7,8,9). 

До суспільно-географічних факторів належать економічні (господарські), 

соціально-демографічні, історичні, політичні, управлінські тощо. Як економічні 

фактори можна розглядати оцінку суспільно-географічного положення території, 

потребу в продуктах і послугах, рівень територіальної концентрації основних 

виробничих фондів, порівняльну ефективність виробництва продукції, її 

призначення і якість; транспорт і характер господарських зв’язків, виробничу 

інфраструктуру [133, с. 89]. 

Індустріальний розвиток. Місто Запоріжжя є великим промисловим центром  
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України. Галузями, на яких ґрунтується економіка міста, є металургія, енергетика 

й машинобудування. За статистичними даними, в Запоріжжі виплавляється більше 

третини всієї сталі, виробленої в країні, більше 17,0% чавуну, виробляється 75,0% 

високовольтної апаратури та 20,0% металоконструкцій [160, с. 6-7].  

З 2011 до 2014 року спостерігалося незначне збільшення виникнення 

суб'єктів ЄДРПОУ. За рік (2014-2015) кількість суб'єктів ЄДРПОУ скоротилася 

майже на 13% (з 30921 у 2014 році до 26991 у 2015). Також у 2015 році відбулося 

значне скорочення кількості суб’єктів господарської діяльності – юридичних осіб, 

у 2016 році показники дещо покращилися – їх кількість зросла на 5,3% у порівнянні 

з 2015 роком (Додаток Д, Рис. Д.5) [157, с. 29].  

Транспортний фактор до епохи НТП мав вирішальний вплив на розміщення 

продуктивних сил, передусім виробництва. Вдосконалення шляхів сполучення та 

засобів транспорту, впровадження контейнерізації призвели до суттєвого 

зменшення транспортних витрат, зробили перевезення економічно вигідними, що 

відкрило можливості для збуту продукції підприємств практично не обмежених у 

відстанні, для зростання рухомості населення, зрушення виробництва до моря, 

економічного перекидання природних ресурсів, формування районів нового 

освоєння. Новим фактором є ринкові відносини, митна політика [133]. 

Сучасна транспортна інфраструктура міста складається з системи 

зовнішнього транспорту (залізниці, автодорожньої мережі, авто-, авіа- і річкового 

транспорту), магістральної вулично-дорожньої мережі та мережі масового 

пасажирського транспорту. Запорізький залізничний вузол утворився в результаті 

перетину двох магістральних ліній: Москва – Харків – Запоріжжя – Сімферополь і 

Кривій Ріг – Запоріжжя – Донбас [157, с. 47]. 

Інфраструктура зовнішніх автобусних перевезень пасажирів складається з 

трьох автостанцій та одного автовокзалу. До мережі зовнішніх автошляхів 

належать дороги державного значення, що забезпечують транспортні зв'язки з 

Дніпропетровськом, Харковом, Полтавою, центральними та південними областями 

України, узбережжями Чорномого й Азовського морів. 
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Водний   транспорт здійснює вантажні та пасажирські перевезення, що 

обслуговуються двома річковими портами (розташовані на лівому березі в 

верхньому та нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС) [157, с. 47]. Потужність 

Запорізького річкового порту з переробки вантажів складає 6 млн. тон/рік 

(спеціалізується на переробці руди, коксу, вугілля, металобрухту, металовиробів, 

добрив, глини, піску, феросплавів, бокситів) [157, с. 48]. В 2016 році річковим 

транспортом перевезено 60,44 тис. пасажирів [157, с. 49].  

Ще одним наявним видом транспортного сполучення в місті Запоріжжі є 

повітряне сполучення. КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» (розташований у 

північно-східній частині міста) забезпечує перевезення пасажирів за 7-ма 

напрямками: Київ «Бориспіль», Київ «Жуляни», Білорусь «Мінськ», Туреччина 

«Анталія», Турція «Стамбул» (Ататюрк), Туреччина «Стамбул» (Сабіха), Єгипет 

«Шерм Ель Шейх» [157, с. 47].  

Важлива роль у пасажирських і вантажних перевезеннях для міста Запоріжжя 

належить залізничному транспорту. До складу Запорізької дирекції залізничних 

перевезень входять 67 станцій і роз’їздів. Експлуатаційна протяжність головних 

колій в межах Запорізької дирекції залізничних перевезень складає 1199,8 км 

(орієнтовно 5% від протяжності головних Укрзалізниці). Довжина 

електрифікованих залізничних ліній в межах Запорізької дирекції залізничних 

перевезень – 323 км (3%). Щільність залізничної мережі – 43,99 км/тис. км² – в 1,2 

рази вище середнього показника по Україні (36 км/тис. км²). Переважним видом 

вантажів у залізничних перевезеннях є сировина та/або продукція місцевих 

підприємств. Основними залізничними вузлами міста є Запоріжжя-1 та Запоріжжя-

2, розташовані в лівобережній частині міста Запоріжжя [157, с. 47]. 

Громадський транспорт є важливим елементом дорожньо-транспортної 

інфраструктури, адже саме він забезпечує основну частину приміських і міських 

пасажирських перевезень [63]. Упродовж 2016 року пасажирські перевезення в 

місті Запоріжжі здійснювались 23 автопідприємствами різних форм власності на 92 

автобусних маршрутах та ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» на 7 тролейбусних і 7 

трамвайних маршрутах. В 2016 році міський громадський транспорт перевозив 
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43,38 млн осіб, що на 18,4% менше ніж в попередньому. Запорізьке комунальне 

підприємство міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» здійснює 

перевезення мешканців міста Запоріжжя міським електротранспортом і автобусами 

великої місткості. Протяжність маршрутів електротранспорту в місті становить: 

трамвайних – 157,9 км, тролейбусних – 219,2 км. Довжина автобусних маршрутів 

коливається в середньому від 10,0 до 30,0 км, а декількох – і до 47,1 км. 

Середньодобова кількість техніки на міських транспортних маршрутах складалася 

з 923 од. автобусу різних класів, 73,1 од. трамваїв та 38,8 од. тролейбусів [157, с. 

49-51]. Картосхеми маршутів громадського транспорту (трамваїв, тролейбусів, 

автобусів) наведені в Додатках Е.2, Е.3. 

Дорожно-транспортна інфраструктура. Належна якість дорожньо-

транспортної інфраструктури є важливим чинником розвитку багатьох галузей 

міського господарства (промисловості, туризму тощо). Наявна магістральна 

вулично-дорожня мережа міста складається з магістралей міського та районного 

значення. Лівий і правий береги р. Дніпро пов’язані між собою транспортними 

магістралями – греблею ДніпроГЕС і мостами, що проходять через острів Хортиця. 

До дорожньо-транспортної інфраструктури міста Запоріжжя належать дороги 

протяжністю 1055,14 км, площею 8,4 млн. м², із них з асфальтобетонним покриттям 

– 953,708 км, площею 7,63 млн. м² (знаходяться в комунальній власності). Близько 

80% доріг міста потребують реконструкції, капітального ремонту, в зоні 

приватного сектору на більшості доріг відсутнє удосконалене асфальтобетонне 

покриття [157, с. 49]. 

Система водопостачання. Значне навантаження на житлово-комунальне 

господарство зумовлене концентрацією населення в містах створює ризики, 

пов’язані із дестабілізацією функціонування систем водопостачання і 

водовідведення (каналізаційних мереж), погіршенням санітарно-гігієнічної 

ситуації, збиранням та утилізацією (знешкодженням) твердих побутових відходів 

(ТПВ) [63]. Територія міста Запоріжжя забезпечена централізованими тепло-, 

водопостачанням і каналізуванням (за винятком частини районів котеджної 

забудови).  Концерном «Міські теплові мережі» експлуатується 65 котелень (з них 
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61 – комунальної власності міста та 3 – відомчі (орендовані), загальною 

встановленою потужністю 2113,591 Гкал/год, 732,458 км теплових мереж у 

двотрубному обчисленні (експлуатаційний знос становить 73,5%), 16 насосних 

станцій і 52 центральних теплових пункти. Концерн «Міські теплові мережі» 

забезпечує теплом і гарячою водою 15 389 об'єктів міста, в тому числі 3 686 

житлових будинків, 567 об'єктів бюджетної сфери, 123 дошкільних закладів, 156 

шкіл, 121 лікарню та інших споживачів; загальна площа житлового фонду міста, 

яку опалює Концерн «Міські теплові мережі», становить майже 13,0 млн. кв. м, 

гарячим водопостачанням користується 471,813 тис. мешканців міста [157, с. 58]. 

КП «Водоканал» обслуговує близько 678,6 тис. мешканців міста та три сільські 

райони (Запорізький, Новомиколаївський та Вільнянський), а також 9,3 тисяч 

підприємств й організацій. У комунальній власності та на балансі КП «Водоканал» 

перебуває 2,55 тис. км водопровідних мереж, з яких 1,6 тис. км. (62,0%) знаходяться 

в аварійному стані (негайної заміни потребують 640 км). Із наявних 986 км 

каналізаційних мереж в аварійному стані знаходяться 587 км (60,0%), з яких 

негайної заміни потребують 220 км [157, с. 59]. 

Еколого-інженерна інфраструктура. Інтенсивність промислового 

виробництва в місті Запоріжжя зумовлює високий рівень навантаження на 

навколишнє природнє середовище, одним із проявів якого є значне утворення та 

накопичення відходів виробництва та споживання. У місті Запоріжжя відходи 

розміщуються на ряді полігонів, серед яких: полігон твердих побутових відходів 

№1 (далі – ПТПВ №1) (47,0707 га), накопичувач-випарювач АТ «Мотор Січ» (1,55 

га), полігон ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (2,5 га), полігон 

промислових відходів у балці Середня (221 га). На території балки Середня 

розташовані ділянки підприємств-користувачів: ПАТ «Запоріжсталь» (3 ділянки 

загальною площею 112,8 га), ПрАТ «Запоріжкокс» (45,8 га), ПАТ 

«Дніпроспецсталь» (2 ділянки загальною площею 40,69 га), ПАТ «Запорізький 

завод феросплавів» (15,5 га), ТОВ «Технопром-експорт» (6,0 га). На території міста 

Запоріжжя також знаходиться відстійник-шламонакопичувач в балці Капустянка 

(148,46 га), який входить до комплексу позамайданчикового шламовидалення ПАТ 
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«Запоріжсталь» [157, с. 78-79]. 3 полігони побутових відходів знаходяться в 

комунальній власності: ПТПВ №1 – діючий; ПТПВ №2 – закритий; ПТПВ №3 – в 

стадії будівництва. З метою удосконалення роботи у сфері поводження з ТПВ в 

місті Запоріжжя у 2008 році було створено спільне українсько-німецьке 

підприємство «Ремондіс Запоріжжя», яким було придбано та встановлено на 

території міста контейнери для роздільного збирання ТПВ та для остаточних 

відходів. У серпні 2009 року на полігоні ТПВ №1 була введена в експлуатацію лінія 

по сортуванню ТПВ (потужність складає 100 тис. тонн на рік) для сортування 

вторинної сировини з контейнерів під ресурсоцінні матеріали. На теперішній час 

вивіз і розміщення твердих побутових відходів здійснюється на єдиному діючому 

полігоні ТПВ №1, який розташовано поблизу селища Леваневського. Полігон ТПВ 

№1 експлуатується з 1952 року. Таким чином, ситуація стосовно утилізації 

(знешкодження) твердих побутових відходів (ТПВ) в місті Запоріжжя повторює 

ключові проблеми міст, що полягають в наступному: часткове охоплення 

населення укладеними договорами щодо вивозу ТПВ (сміття), особливо в 

приватному секторі; наявність стихійних, несанкціонованих сміттєзвалищ; 

неналежна робота підрядних фірм та організацій щодо вивезення ТПВ; потреба в 

невідкладній санації сміттєзвалищ і пов’язані з цим екологічні проблеми; низький 

рівень задоволення населення якістю послуг зі збору й утилізації ТПВ [157, с. 79]. 

Соціально-демографічні фактори включають густоту населення, трудові 

ресурси, соціальну інфраструктуру, особливості історичних і політичних умов. 

Соціально-демографічний фактор тісто пов’язаний із виробничим чинником, адже 

територіальна концентрація населення є наслідком господарської діяльності та 

характерною рисою господарських центрів, вузлів і районів, промислово-портових 

комплексів тощо. Загальна чисельність населення є фактором забезпечення його 

товарами та послугами соціальної інфраструктури [133, с. 89]. Г. Підгрушний,  

К. Мезенцев, Н. Мезенцева вважають, що основу поселенської структури країни 

мають становити динамічні елементи – полюси соціально-економічного розвитку 

різної величини – полюси соціально-економічного розвитку різної величини, типів 

та інтенсивності впливу на навколишню територію, що перебувають у складній 
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ієрархічній супідрядності. Власне, така мережа і формує просторову організацію 

суспільства. Окремі елементи цієї мережі в різні періоди під дією ендогенного 

потенціалу та зовнішніх впливів можуть набувати або втрачати ознаки полюсів 

соціально-економічного розвитку, входити в кризовий стан [90, с. 66].  

Місто Запоріжжя є адміністративним центром Запорізької області, в якому 

проживає 43,16 % населення всього регіону (за статистичними даними на 1 січня 

2017 року). Станом на 1.01.2017 населення Запоріжжя налічувало 750685 осіб. За 

останні шість років (2012-2017) населення міста скоротилося на 21942 осіб, не 

враховуючи тимчасово переміщених осіб. Із урахуванням 31277 осіб офіційно 

зареєстрованих переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та 

Луганської областей воно складатиме 781962 осіб. Аналіз вікового складу 

населення демонструє значну кількість осіб працездатного віку, яке в відсотковому 

відношенні складає 62,2 %. Динаміка чисельності населення старшого віку міста 

Запоріжжя наведена в Додатку Д., Рис. 10. Важливо зазначити, що саме ця категорія 

є джерелом подальшого старіння населення. Частка вікової групи 7-16 років, які є 

найближчою група поповнення працездатного населення, становить протягом 

останніх 5 років не більше 7,9 %. Група дітей у віці до 6 років є також незначною в 

процентному відношенні та складає не більше 5,5 % населення. Таким чином, 

демографічна ситуація в місті характеризується багаторічною тенденцією 

скорочення чисельності населення за рахунок усіх складових демографічного 

розвитку (народжуваності, смертності та міграції) [157, c. 24-25]. 

Житлово-комунальна інфраструктура. Одним із ключових факторів 

конкурентоспроможності та привабливості міст для постійного проживання є 

якісне та доступне житло. Й навпаки, недостатня забезпеченість міського 

населення житлом є потенційним джерелом соціальної напруги [63]. 

Забезпеченість мешканців міста житлом тісно пов’язана з ситуацією, що склалася 

на ринку житла. Як зазначають В. Шалаєв, І. Іванова, О. Драпіковський, С. 

Смольнікова, А. Гусельніков, А. Іліч, В. Галасюк, С. Запотоцький на основі 

проведеного ними аналізу тенденцій ринку нерухомості України за 2007-2013 роки, 
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ринок нерухомості в Україні перебуває в стані повної невизначеності. Це змушує 

девелоперів утримуватися від впровадження нових проектів, банки – від реалізації  

заставного майна, що обмежує загальні інвестиційні можливості [196, с. 7]. 

Станом на 01.01.2017 житловий фонд багатоповерхової забудови міста 

Запоріжжя нараховував 3609 житлових будинків комунальної власності, 148 

будинків житлово-будівельних кооперативів, 823 об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків. У житлових будинках комунальної власності 

нараховується 217,67 тис. квартир, де мешкає 468,088 тис. осіб (у середньому 

площа житла на душу населення становить 23,95 кв. м); решта населення міста 

(288,8 тис. осіб) проживає в будинках котеджного типу. Житлові будинки в місті 

Запоріжжя відрізняються за рівнем фізичного зносу: 191 будинок (5,29% від 

загальної площі) має понад 80% зносу; 703 будинки (19,50%) – від 61% до 80% 

зносу; 1576 будинків (43,66%) – від 41% до 60% зносу; 806 будинків (22,33%) – від 

21% до 40% зносу; 333 будинки (9,23%) – до 20% зносу. За рівнем благоустрою 

житловий фонд нараховує 2817 будинків (78,05%), забезпечених центральним 

опаленням, 1766 будинків (48,93%), забезпечених центральним гарячим 

водопостачанням, 3433 будинки (95,12%), забезпечені центральним холодним 

водопостачанням, 3608 газифікованих будинків (92,54%) [157, с. 56]. Показник 

забезпеченості житлом демонструє тенденцію до скорочення, що зумовлено 

від’ємною кількістю населення та введенням нового житла в експлуатацію.   

Соціальна інфраструктура. Запоріжжя має розгалужену систему соціальної 

інфраструктури, до складу якої входять заклади дошкільної освіти (ДНЗ), 

загальноосвітні навчальні і позашкільні заклади. У 143 закладах різних типів та 

форм власності (135 – комунальної, 6 – приватної, 2 – державної) функціонувала 

1151 група для 26 062 дітей. ДНЗ охоплено 88% дітей віком від 3-х до 6-ти років, 

різними формами дошкільної освіти – 93% дітей та 100% дітей 5-річного віку. Для 

дітей з особливими потребами функціонувало 38 ДНЗ комбінованого типу та 8 – 

компенсуючого. Для дітей, стан здоров’я яких потребує корекції, реабілітації 

здоров’я (11% дітей від загальної чисельності дитячого контингенту ДНЗ, НВК) 

функціонувало 39 санаторних груп (861 дитина), 139 спеціальних груп (2084 
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дитини). На 100 місцях виховувалося 133 дитини – отже, зберігається негативна 

тенденція перевищення нормативів наповнюваності груп. [157, с. 63].  

У 2016 році в м. Запоріжжя функціонувало 123 загальноосвітніх навчальних 

закладів I-III ступенів, серед яких: 116 ЗНЗ комунальної форми власності (62231 

учень) та 5 приватної. Навчання обдарованих, талановитих і здібних дітей 

здійснюється в 35 закладах: 9 ліцеях, 3 колегіумах, 17 гімназіях, 6 спеціалізованих 

школах із поглибленим вивченням окремих предметів. Громадяни, які не мали 

можливості навчатися в школах з денною формою, здобували загальну середню 

освіту в 2 вечірніх школах і 69 класах при навчально-виховних комплексах (1259 

осіб). За індивідуальною формою навчалися 285 школярів, у формі екстернату 

повну загальну середню освіту отримали 36 осіб, базову – 17 осіб [157, с.63-64]. 

У місті функціонують 13 позашкільних навчальних закладів (разом з 

ДЮСШ) і позашкільний підрозділ ЗНВК «Запорізька Січ» військово-спортивного 

профілю, 429 гуртків і відділень, 1140 груп, якими охоплено 16189 дітей і підлітків 

[157, с. 65].   

Мережа закладів торгівлі міста Запоріжжя представлена 2220 магазинами 

(торгова площа 209,02 тис. кв. м), 694 об’єктами ресторанного господарства (на 

50905 посадкових місць), 175 складами, 1802 кіосками, 1264 об’єктами сфери 

послуг. Забезпеченість торговими площами в місті в 2016 році складала 135%. В 

місті функціонує 33 ринки та торговельні майданчики, кількість торгових місць 

яких складає 26275; середньорічна заповнюваність ринків склала 61,0%. 

Незважаючи на наявність місцевих нормативно-правових актів, які регламентують 

розміщення тимчасових об’єктів торгівлі, існують проблеми стихійної торгівлі. З 

метою підтримки місцевого виробника в місті Запоріжжі регулярно проводяться 

сезонні та святкові ярмарки. Розрахунковий обсяг обороту роздрібної торгівлі та 

ресторанного господарства за всіма каналами реалізації за 2016 рік склав 33 101,0 

млн. грн., що на 4146,2 млн. грн. (на 14,3%) більше, ніж за 2015 рік. Обсяг 

реалізованих послуг за 2016 рік склав 6926,9 млн. грн., що на 9,2% більше, ніж у 

попередньому році, з них населенню реалізовано 2297,0 млн. грн,. що на 3,6% 

більше торгівлі [157, с. 53].   
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Розвиток мережі зв’язку: телефонія, інтернет є визначальним фактором 

успіху в контексті інформаційного суспільства. В 2016 році кількість абонентів, 

підключених до телефонного зв'язку в місті Запоріжжя, складала 177 428 абонентів, 

кількість абонентів мережі Інтернет – 35 302 користувача. Послуги зв’язку надають 

на території міста такі провайдери як ПАТ «Укртелеком», «Київстар», «Водафон» 

та інші. Місто має розвинену мережу надання Інтернет-послуг. Цей сегмент ринку 

представлений як всеукраїнськими операторами («Київстар», «Укртелеком», 

«Воля» тощо), так і місцевими бізнесами – «Tinet», «Link», «СВ СЕРВИС», 

«ТЕЛЗА». Спостерігається тенденція до зростання кількості провайдерів, які готові 

надавати увесь спектр Інтернет-послуг, і кількості користувачів таких послуг, що 

відповідає загальносвітовим тенденціям. Серед місцевих Інтернет-порталів одним 

із найбільших є ЗапоВікі, що об’єднує велику кількість спільнот [157, с. 51]. 

Історичні фактори дозволяють прослідкувати розвиток досліджуваних 

об’єктів і господарства певної території в часі з урахуванням особливостей 

розміщення сфер діяльності людини [133, с. 90]. 

Запоріжжю 248 років, проте заселення земель Запорізького краю почалося ще 

в період раннього палеоліту. В 1552 році князем Дмитром Вишневецьким (Байдою) 

на острові Мала Хортиця (острів Байда) був закладений дерев’яно-земляний замок, 

який історики вважають прототипом Запорізької Січі [175].  

Відліком розвитку Запоріжжя як міського поселення стало закладення між 

притоками Дніпра – річками Кушугум і Мокра Московка, Олександрівської 

фортеці (офіційним роком заснування вважається 1770 рік). Після наступної 

весняної повені стало зрозуміло, що місце вибрано невдало. Нову фортецю заклали 

в 1771 році в двох кілометрах на північний захід, на лівому березі річки Суха 

Московка. З початку існування Олександрівської фортеці поблизу неї почав 

формуватися «форштат» (нім. Forstadt, «передмістя»). У форштадті селилися 

будівельники-селяни, обслуговуючий фортецю персонал, відставні солдати. В 1785 

році Олександрівський форштат став посадом, тобто поселенням міського типу, 

отримавши право на відкриття міських установ. З 1770 по 1797 рік населення міста 

значно поповнювалася засланцями – «колодниками» та «каторжниками», людьми 
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переважно з великоросійських губерній. Їх поселяли вздовж русла р. Московка, між 

посадом і фортецею. У 1787 році, за розпорядженням Катерини II, на завойованих 

порожніх землях Таврії були виділені райони для освоєння німецькими 

переселенцями – протестантам-менонітам. Навколо Олександрівської фортеці було 

засновано близько 23 німецьких села (420 сімей), серед яких – Верхня Хортиця 

(нім. Chortitza) та Нижня Хортиця (нім. Nieder Chortitza), Бабурка (нім. Burwalde), 

Кічкас (нім. Einlage), Капустянка (нім. Blumengart). Село Шеневізе (нім. 

Schonewiese, «прекрасний луг») ще в першій половині ХІХ століття стало частиною 

Олександрівська [114]. 

Олександрівський посад у кінці ХVIII століття став транспортним центром – 

через нього йшли товари для будівництва Херсона та Чорноморського флоту. Але 

значного розвитку в кінці XVIII століття місто не отримало. З ростом торгової ролі 

Одеси та зміни напрямків головних торговельних шляхів у регіоні Олександрівськ 

почав занепадати. У 1800 році Олександрівська фортеця була виключена з табеля 

прикордонних укріплених пунктів. У 1802 році Олександрівськ увійшов до складу 

Катеринославської губернії, а в 1806 році утворюється Олександрівський повіт, 

Олександрівськ став повітовим містом Катеринославської губернії. Відкрилися 

міська дума, пошта, суди, казначейство, дворянська опіка. В 1804 році, тут 

налічувалося близько 2000 жителів [114]. 

В цей період з’явився план міста, який 5 березня 1823 року затвердив своїм 

підписом імператор Олександр І. На імператорській схемі Олександрівськ виглядає 

зовсім не таким, яким був насправді в ці роки. Очевидно, це був план-проект, де 

були позначені як існуючі, так і передбачувані для будівництва об’єкти. Серед уже 

наявних в місті будівель відзначений магазин інвалідної команди – єдина кам’яна 

будівля в Слобідці, яка проіснувала майже сторіччя, повітове училище, в екс-

фортеці розташовувалася Олександро-Невська церква. У 1850-х роках 

Олександрівськ був одним із найбільш незначних міст в губернії. Були відсутні 

водопровід і каналізація, діяла одна лікарня на 25 ліжок, головним чином, для 

військовослужбовців. На початку 1870-х років Олександрівськ змінився. Розвитку 

міста в значній мірі сприяло будівництво Катерининської залізниці. Відсутність 
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наскрізного судноплавства по Дніпру зумовило особливу роль Олександрівська як 

першої пристані за Дніпровськими порогами. В результаті місто поступово стало 

перетворюватися на важливий транспортний вузол. Отримали подальший розвиток 

машинобудівна промисловість (в місті та його передмістях діяли п’ять заводів з 

виробництва сільгоспмашин), харчова промисловість (переважно, борошномельне 

виробництво, три цукеркові фабрики, тютюнова фабрика, ректифікації й 

пивоварний заводи, горілчаний і костомольний заводи), будівельна промисловість 

(в 1881-1900 рр. в місті з’явилося 17 цегельних заводів, частина з них виробляла й 

черепицю), лісообробна промисловість (лісопильний завод), виробляли продукцію 

ситценабивна та фарбувальна фабрики, 2 друкарні, 3 миловарних і 2 

чавуноливарних заводи, а також 52 ремісничо-кустарні майстерні [125]. 

До початку XX сторіччя Олександрівськ став помітним торговим центром на 

півдні України. Чотири рази на рік тут збиралися великі ярмарки, кожна з яких 

тривала тиждень. Будівництво другої Катерининської залізниці, що пройшла через 

Олександрівськ і з’єднала в 1902 році Криворізький залізорудний і Донецький 

вугільний басейни, а також значне розширення Дніпровської річкової гавані та 

порту в гирлі р. Мокрої Московки дали новий потужний поштовх розвитку міста 

та його економіки. Була споруджена друга залізнична станція – Олександрівськ-II 

(нині Запоріжжя-II). На межі XIX і ХХ ст. в Олександрівську та його околицях 

проживали близько 20 тис. осіб [18].  

Початок ХХ століття надавав місту великі перспективи розвитку. У місті 

працювало 8 парових млинів, які виробляли щорічно 3 млн. пудів борошна, яке 

навіть експортувалася в Константинополь [125]. Розширення торгово-промислової 

бази притягувало в Олександрівськ переселенців. У 1902 році тут вже проживало 

понад 30 тис. осіб. Промисловий підйом в країні в 1910-1914 роках помітно 

позначився на розвитку міста та його економіки. В ці роки в Олександрівську були 

побудовані кілька підприємств сільськогосподарського машинобудування, 

посилилася концентрація промислового капіталу. В 1911 році в місті почалися 

роботи з обладнання електричного трамвая, будівництва каналізаційної системи. 

До складу Олександрівська була включена німецька колонія Шенвізе та кілька 
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інших селищ. Активно забудовувалися порожні землі на схід від Катерининського 

вокзалу (нині територія житлового масиву та заводу «Мотор Січ»). Після Першої 

світової війни, революції та громадянської війни в місті панувала розруха, заводи 

не працювали, лютували епідемії. З утворенням у липні 1920 року 

Олександрівської губернії Олександрівськ став губернським центром [125]. 

У 1921 році відновив виробництво завод сільгоспмашинобудування 

«Комунар» (тут було створено перший вітчизняний трактор «Запорожець»), знову 

розпочав випуск авіаційних двигунів моторобудівний завод. У березні 1921 року 

Олександрівськ перейменували на Запоріжжя, а губернію – в Запорізьку. В грудні 

1922 року Запоріжжя увійшло до складу Катеринославської губернії, а в березні 

1923 року місто стало центром утвореного Запорізького округу. Вже в 1924 році 

заводи міста досягли продуктивності 1913 року: працювали 32 чавуноливарних і 

металообробних підприємства, 6 заводів сільгоспмашинобудування, 8 млинів, 6 

маслозаводів, 5 шкіряних заводів, деревообробна, ситценабивна фабрики, спирто-

горілчаний, хлібний і ковбасний заводи. В роки НЕПу пожвавилася діяльність 

дрібних підприємств і ремісничих промислів. У 1925 році в місті діяли 624 дрібних 

підприємства, працювало 650 торгових підприємств, в тому числі, 100 державних і 

82 кооперативних. Відродженню економіки міста сприяло зростання населення. До 

кінця 1925 року тут проживало 47,5 тис. осіб [123]. 

У 1926 і в 1927 роках Раднарком СРСР і Рада Праці й Оборони прийняли 

рішення про початок будівництва Дніпрогесу як одне з першочергових будівництв 

країни. В березні 1927 почалися роботи на будівельному майданчику Дніпробуду. 

В 1932 році перший генератор станції дав промисловий струм; 10 жовтня 1932 року 

будівники ДніпроГЕСу запустили першу чергу гідровузла. Енергія Дніпровської 

ГЕС вдихнула життя в підприємства Запоріжжя, Дніпра (стара назва – 

Дніпропетровськ), Каменського (стара назва – Дніпродзержинськ), Кривого Рогу, 

Нікополя, Донбасу, багато сільськогосподарських районів Придніпров'я та 

Донбасу. Для зв'язку з Криворізьким залізорудним басейном була побудована нова 

залізнична магістраль з двома двоярусними мостами через нове та старе русло 

Дніпра (мости Стрілецького). В межах міста з’явилося кілька нових залізничних 
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станцій – «Запорізька Січ» на острові Хортиця, залізничний вузол Запоріжжя-Ліве 

та інші. З пуском ДніпроГЕСу відкрилося наскрізне судноплавство по Дніпру. 

Гребля станції підняла води Дніпра на 37,5 метри, створивши басейн ємністю 3 

млрд. куб. метрів, який покрив усі пороги [19]. Майже одночасно зі спорудженням 

Дніпровської ГЕС будували промисловий комплекс чорної та кольорової 

металургії. Головним стало спорудження Дніпровського промислового комбінату, 

куди спочатку входили заводи: листових сталей (згодом «Запоріжсталь»), 

коксохімічний, шамотний (вогнетривів), феросплавів, ремонтно-механічний завод, 

алюмінієвий комбінат, завод інструментальних сталей (майбутній 

«Дніпроспецсталь»). Вже до 1937 року тут вироблялося 60 % алюмінію, 

виробленого в країні, 60 % феросплавів, 100 % магнію і близько 20 % сталевого 

листа. Одночасно з будівництвом ДніпроГЕСу і комплексу металургійних 

підприємств здійснювалася реконструкція старих заводів, серед яких найбільшим 

був «Комунар», що став первістком радянського комбайнобудування. Після 

реконструкції успішно працювали проволочно-цвяховий завод «Інтернаціонал» і 

механічний завод імені Войкова, судноремонтний завод, паровозоремонтний, 

механічний завод та інші [21]. 

За роки довоєнних п’ятирічок місто Запоріжжя перетворилося на один із 

найбільших промислових і культурних центрів Радянської України. В місті широко 

розгорнулося житлове та соціально-культурне будівництво [162]. В 1928 році на 

правому березі Дніпра, поблизу майбутньої гідроелектростанції, були зведені 

перші капітальні одноповерхові будинки. Одночасно споруджувалося багато 

будівель барачного типу. В наступному році почалася забудова центральної 

магістралі нового міста на лівому березі Дніпра, біля греблі ДніпроГЕСу, на 

відстані 15 км від колишнього старого Олександрівська – так зване «Соцмісто». За 

початковим задумом, Велике Запоріжжя являло собою лінійно-зірчасту схему 

селищ – «Соцмісто». У закінченому генплані І. І. Малоземова місто знайшло велику 

злитість, і хоча, з одного боку, в ньому все ще домінував принцип організації 

житлових районів-комплексів, що складаються з однакових жилкомбінатів, з 

іншого – була сформована планувальна система, по суті класична, з виділенням 
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головної магістралі – вулиці Леніна та перетинаючих її поперечних бульварів, що 

вели до Дніпра. В проект було закладено нову, прогресивну в своїй основі, ідею 

роздільного розміщення житлових і громадських територій. Передбачалося, що 

Велике Запоріжжя буде складатися з 7 районів: Старого міста, Вознесенки, 

Дніпрокомбінату, Павло-Кічкасу, Кічкасу, острова Хортиця, Бабурки (резервний). 

Кожен район повинен був представляти собою цілком закінчену одиницю з 

адміністративними, господарськими, соціокультурними і побутовими установами. 

Загальноміський центр передбачалося розмістити в районі Вознесенки, на острові 

Хортиця – створити центральний парк культури та відпочинку, зосередити 

науково-дослідні інститути. В кожному районі були обов’язкові школи районного 

значення, парки, стадіони, лікарні та диспансери, санаторій, а в житловому кварталі 

– свої ясла, дитячі садки, клуби, їдальні тощо [122, 162]. 

На початку 1939 року місто стало обласним центром, що сприяло його 

подальшому економічному та культурному розвитку. В кінці 1940 року в Запоріжжі 

проживало понад 300 тис. осіб. Щоб прискорити вирішення житлової проблеми, 

міська влада всіляко сприяла індивідуальному житловому будівництву. Так 

виникли нові робочі селища – Первомайське, Зелений Яр та інші [70]. 

18 серпня 1941 року гітлерівці з метою раптового захоплення ДніпроГЕСу та 

греблі, по якій розраховували потрапити в місто, кинули на прорив танки та 

моторизовані війська. Раптовість наступу німців показала, що місто не було готове 

до евакуації, всі підприємства все ще залишалися в місті, не була проведена 

мобілізація військовозобов’язаних, багато хто з них залишилися в місті на час 

окупації. Під вечір 18 серпня 1941 року через загрозу прориву німецьких військ 

радянськими військами був підірваний залізничний міст через старе русло Дніпра 

та була підірвана гребля ДніпроГЕСу. Виведення з ладу ДніпроГЕСу паралізувало 

роботу промислових підприємств, зупинилася подача води в місті. Оборона міста 

велася з 18 серпня по 3 жовтня 1941 року. Під загрозою оточення в ніч з 29 на 30 

грудня 1943 року німецькі війська відступили з правобережної частини міста. 

Запоріжжя було остаточно звільнено, період окупації завершився [17]. 
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В місті, де після окупації залишилося лише 65 тис. населення, широко 

розгорнулися відновні роботи. В першу чергу відроджувалася промисловість.  

Протягом 1944 року були відновлені та почали працювати основні цехи заводу 

«Комунар», паровозоремонтного заводу, інструментального заводу ім. Войкова. З 

березня 1944 почалося відродження ДніпроГЕСу та металургійних підприємств. 

Протягом 1944-1950 років було відновлено та споруджено 569,2 тис. кв. метрів 

житла. До 515 вулиць, які існували до 1941 року, додалося 300 нових, 

облаштованих, забудованих п’ятиповерховими будинками, а в робочих селищах 

приватного сектора – одноповерховими. Було відновлено 52 км трамвайної лінії, де 

курсувало 90 вагонів, прокладено 12 км тролейбусного шляху, працювало десять 

автобусних маршрутів. Була повністю відновлена водопровідна мережа, а 

каналізаційна – на 60% (її закінчили в 1953 році). В 2,7 рази, в порівнянні з 1940 

роком, збільшилася кількість магазинів і кіосків, майже в 3 рази – підприємств 

громадського харчування. До кінця 1950 року на 90% відновили амбулаторно-

лікарняну мережу, збудували чотири нові лікарні. Були відбудовані та розширені 

навчальні приміщення педагогічного та машинобудівного інститутів, середніх 

спеціальних навчальних закладів. Відновили роботу дві третини палаців і будинків 

культури, профспілкових клубів, кінотеатрів і профспілкових кіноустановок. 

Перший міський троллейбус почав курсувати в 1950 році до заводу «Запоріжсталь» 

по алеї Ентузіастів (пр. Металургів) [23].  

В 1960-80-ті роки в Запоріжжі розвиваються такі нові галузі як хімія, 

електротехнічне й автомобільне машинобудування [54]. В цей час були закладені 

нові великі житлові масиви, в тому числі: Вознесенка (1950-1960-ті роки, 

архітектор Г. Г. Вегман та інші); мікрорайон № 100-101 (1963-1965 роки, архітектор 

Г. Г.Вегман та інші). Також були побудовані центральний універмаг «Україна», 

кінотеатр ім. А. П. Довженко (1964). Тоді ж був введений в дію новий 

напівпровідниковий завод. Стару та нову частини міста роз'єднувала досить 

глибока та широка балка. На початку 1960-х років була споруджена величезна 

дамба, яка поєднала розрізнені частини міста та проспекту в єдину магістраль. 

Головна артерія Запоріжжя – рівний, широкий, прекрасно озеленений проспект ім. 
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Леніна, простягнувся на 12 км від вокзалу Запоріжжя-1 до греблі ДніпроГЕСу. В ці 

роки в місті була створена потужна будівельна індустрія – 12 будівельних 

комбінатів і трестів, в яких зайнято близько 20 тис. осіб. У 1960-1980-і роки 

кардинально змінився вигляд Запоріжжя – виросло нове місто з прямими, 

широкими, добре озелененими проспектами та вулицями, площами, житловими 

мікрорайонами – Космічним, Осипенківським, Хортицьким, Шевченківським, 

Павло-Кічкаський (Генеральний план забудови, 1965 р., План соціально-

економічного розвитку міста 1966 р.). На початку 1970-х років місто 

розбудовувалося на правому березі Дніпра. На місці села Бабурка почали будувати 

Хортицький мікрорайон. Він планувався як місто-супутник зі своєю 

інфраструктурою, промисловими підприємствами, школами, лікарнями, 

кінотеатрами. Тоді ж було прийнято рішення будувати тільки висотні будинки, 

тому в Хортицькому житловому масиві лише один квартал п'ятиповерхівок – по 

вул. Лахтинська. Згодом, на північ від Хортицького мікрорайону та Верхньої 

Хортиці, закладається ще один житловий масив – Осипенківський, в якому 

будують тільки дев'ятиповерхові будинки. У 1972 році почалася реконструкція 

ДніпроГЕСу, що завершилася в квітні 1980 року. Була побудована друга черга 

Дніпровської ГЕС, по суті, нова гідроелектростанція. Одночасно споруджені 

однокамерний судноплавний шлюз і вдвічі розширено автошляховий перехід. 

Запоріжжя стало містом шести морів – новий шлюз пропускав великотоннажні 

судна з Білого, Балтійського, Середземного, Каспійського, Чорного й Азовського 

морів. Грандіозне будівництво призвело до зникнення будиночків і землянок 

селища Мілістіновка, що розташовувалося в районі річкового порту, та появи на 

цьому місці панельних багатоповерхівок. Така ж історія відбулася з будинками 

барачного типу в селищі Старий Кічкас. На карті міста з’явився ще один 

мікрорайон – Бородинський, що став згодом престижним. Тут відразу ж 

побудували 12 багатоповерхівок, магазини, 2 дитячі садки, середню школу, 

котельню. Нова тролейбусна лінія зв'язала мікрорайон з містом. За період з 1961 по 

1980 рік в місті побудовано понад 9 млн. кв. метрів житлової площі, 32 школи, 280 

дитячих садків і комбінатів, 46 лікувальних установ [161].  
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У серпні 1991 року з розпадом СРСР зруйнувалися економічні зв’язки між 

колишніми республіками СРСР. Промислове місто відразу опинилося в ізоляції, 

без основних постачальників і планових капіталовкладень. Період економічної 

депресії розтягнувся на кілька років, незалежна Україна до середини 1990-х 

вчилася робити самостійні кроки на ринковому просторі. Запоріжжя як місто 

індустріальної спеціалізації важко пережило кризу. В другій половині 1990-х років 

на кошти муніципальної позики були газифіковані околиці Запоріжжя: Верхня 

Хортиця, віддалені ділянки Комунарського, Шевченківського, Заводського 

районів. На кошти міста й Європейського банку реконструкції та розвитку 

почалися роботи за «Програмою інвестицій та розвитку системи водопостачання та 

очищення води міста Запоріжжя», що повинно було за шість років значно 

поліпшити якість питної води та повністю припинити скидання в р. Дніпро 

неочищених каналізаційних стоків, однак ця програма до кінця виконана не була. 

Тоді ж з’явився план зробити Запоріжжя одним із найкрасивіших міст України – 

створена програма «Проспект» з реконструкції центральної вулиці міста на 

самоокупній основі. Будівництво житла було скорочено, але повністю не 

припинилося: зводилося соціальне житло – для багатодітних сімей, ветеранів-

афганців, працівників МВС, вчителів, військових – всього було побудовано 130 

тис. кв. м. житлової площі. В 2000-их роках у Запоріжжі налічували 860 тис. 

жителів, місто займало площу 334 кв. км. У місті функціонувало понад 160 

промислових підприємств з обсягом продукції близько 6 млрд. грн. Житлова 

забудова в цей період представляла собою впорядковані багатоповерхові будинки, 

обладнані всіма необхідними інженерними комунікаціями: водопроводом, 

газопостачанням, побутової та зливної каналізацією. Були також території з 

одноповерховою забудовою – як обладнані інженерними комунікаціями, так і 

побудовані давно, в більшій частині з самозахопленням ділянок без інженерних 

обґрунтувань і проектів. У 2000 році загальна площа житлового фонду становила 

15,2 млн. кв.м., де проживало 860,5 тис. осіб, з них міській раді, житлово-

будівельним кооперативам і відомствам належало 9,58 млн. кв. м. житла (594,2 тис. 

осіб), а індивідуальним власникам – 5,63 млн. кв. м. житла (266,3 тис. осіб). Середнє 



81 

 

забезпечення житлом по місту становило 17,66 кв. м./ос. Забезпеченість житла 

водопроводом становила 94,7%, каналізацією – 94,5%, центральним опаленням – 

94,3%, газопостачанням – 93,0%, гарячим водопостачанням – 90,2% [55]. 

Закінчення термінів дії попереднього плану розвитку міста [146] призвело до 

необхідності розробки нового Генерального плану розвитку міста Запоріжжя – 

його було розроблено Українським державним науково-дослідним інститутом 

проектування міст «Діпромісто» в 2004 році на замовлення виконкому Запорізької 

міської ради. Населення міста на 1 січня 2003 року складало 817,9 тис. осіб, 

територія міста – 33155 га, забудована територія – 17600 га, в тому числі під 

житловою забудовою – 6160 га. Загальна площа житлового фонду становила 

15893,3 тис. кв. м., з них 86% – багатоквартирних забудова. Генеральною схемою 

планування території України було передбачено розвиток Запоріжжя як 

адміністративно-політичного та культурно-освітнього центру обласної системи 

розселення. Генеральним планом міста Запоріжжя (2004) передбачався розвиток 

міста на період до 2026 року як інтегрованого в українську та світову економіку 

значного індустріального центру країни з першочерговим якісним удосконаленням 

економічної бази, деконцентрації виробництва, екологічної реабілітацією 

території, а також нарощуванням науково-інформаційної сфери та соціально-

культурного потенціалу [173]. 

 Генеральний план розвитку Запоріжжя (2004) передбачав збалансований 

розвиток міста шляхом більш повного освоєння внутрішньоміських ресурсів, 

ущільнення міської забудови, освоєння територій Правого та Лівого берегів, 

реконструкції історичної частини міста, детального планування районів [209]. 

Головною транспортною проблемою м. Запоріжжя на момент написання та 

затвердження Генерального плану (2004) була відсутність надійних транспортних 

зв'язків між лівобережною та правобережною частинами міста. За планом, 

будівництво мостів мало бути закінчено в 2010 році, проте через недостатнє 

фінансування це не було здійснено. Згідно з Генеральним планом (2004), в 

Південному житловому районі було заплановано побудувати 9 мікрорайонів. 

Центр житлового району запроектований уздовж вул. Нагнибіди, яка переходить в 
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вул. Радгоспну і формує транспортне сполучення Південного житлового району з 

Космічним районом. Центр розташований в зоні між вул. Автозаводській і вул. 

Новокузнецькій і має вихід до зони відпочинку [147]. З початку 2000-х років в місті 

спостерігалося збільшення обсягів житлового будівництва. У 2007 році 

забудовниками усіх форм власності введено в експлуатацію 118,96 тис.кв. м житла, 

що в 2,1 разів більше ніж у 2006 році. Однак в 2008-2009 роках темпи будівництва 

житла помітно знизилися. У 2010 році йшло будівництво лише 5-го Південного 

мікрорайону, його було введено в експлуатацію лише нещодавно. Незначна частка 

рішень Генерального плану розвитку міста Запоріжжя (2004) була реалізована. 

Невирішеною залишалася й транспортна проблема, яка потребувала завершення 

будівництва мостів через річку Дніпро [104], реконструкцію та ремонт дорожньої 

частини мостового переходу ДніпроГЕС, будівництво лінії метрополітену 

«РАДАН».  

У зв’язку з потребами в уточненні та вирішенні ряду містобудівних питань, 

зокрема виділення земельних ділянок воїнам АТО [11], 27.09.2017 було 

затверджено оновлений Генеральний план міста Запоріжжя, окремі положення 

якого проаналізовано в Розділі 3. 

До інших факторів розміщення продуктивних сил відносять рівень розвитку 

науково-технічного прогресу (особливо техніки та технологій), наукоємність, яка 

стає все важливішим фактором розміщення продуктивних сил, він діє у великих 

містах і міських агломераціях, містах науки, технологічних парків, технополісів 

[133, с. 90]. Інституцією, яка представляє собою синтез інновацій, знань та 

інформаційних технологій є університет. Отже, кількість вищих і середньо-

спеціальних навчальних закладів, різноманітність і відповідність спеціальностей 

потребам національного та світового ринку праці, якість навчання є важливим 

чинником розвитку міста. Випускники університетів формують професійно-

кваліфікаційний потенціал міста, виступають мотором інновацій. 

Мережа вищих і професійно-технічних навчальних закладів міста становить 

17 навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, 16 – професійно-технічної освіти, 

де навчається близько 45 тисяч студентів. До основних вищих навчальних закладів 
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міста належать: Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ), 

Запорізький національний університет (ЗНУ), Запорізький державний медичний 

університет (ЗДМУ), Класичний приватний університет (КПУ), Запорізький 

юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ (ЗЮІ ДДУВС), Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 

(ЗІЕІТ). Середньо-спеціальна освіта молоді надається в Запорізькому авіаційному 

коледжі ім. О. Г. Івченка, Економіко-правничому коледжі ЗНУ, Торгівельному 

коледжі ЗНУ, Запорізькому гідроенергетичному коледжі ЗНУ, Запорізькому 

електротехнічному коледжі ЗНТУ, Запорізькому металургійному коледжі ЗНУ, 

Запорізькому будівельному коледжі. Наукові центри переважно розвивалися для 

забезпечення потреб промисловості міста. Структура за секторами діяльності 

стабільна: більша частина їх (47,8 %) належить до підприємницького сектору 

діяльності, 30,4% – до сектора вищої освіти, 21,8 % – до державного. Наукова й 

інноваційна діяльність забезпечується роботою 7 наукових організаціях 

(підприємств) міста: ДП «Державний науково-дослідний та проектний інститут 

Титану», ДП «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, 

сплавів та феросплавів», АТ «Спеціальне проектне і конструкторсько-технологічне 

бюро «Запоріжгідросталь», ПАТ «Український науково-дослідний проектно-

конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування», ВАТ 

«Український НДІ силової електроніки «Перетворювач», ТОВ «НДКТІМ-

Сільгоспмаш» [157, c. 63-66]. 

Кореляційний аналіз. Для розуміння силою впливу вищеописаних чинників 

на розвиток міста Запоріжжя нами було проведено кореляційний аналіз (Додаток 

Д). На основі існуючих даних виявлено тенденцію до зниження обсягів іноземних 

інвестицій, а разом з тим негативну динаміку обсягу експорту хімічної 

промисловості та продукції машинобудівної галузі. Даний тренд підтверджується 

кореляцією Пірсона між цими змінними, а саме на рівні 0,62 та 0,77. Тобто падіння 

обсягів експорту промислової продукції взаємопов’язано з відтоком іноземних 

інвестицій. До того ж, ми припускаємо, що падіння кількості експорту, що в наших 

даних виражений у доларах США, пов’язаний з падінням курсу гривні по 
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відношенню до долара США. Запоріжжя – місто з багатьма індустріальними 

об’єктами та розвиненою промисловістю. Відповідно, якщо показник кількості 

експорту промислової продукції падає, то це свідчить або про зростання її 

екологічності, або про зменшення обсягів виробництва, а відповідно, й про 

зменшення кількості викидів в навколишнє середовище. На підтвердження такого 

логічного ланцюжка знову ж приводимо кореляцію Пірсона, яка показує нам те, що 

з зменшенням кількості експорту продуктів промисловості йде спад небезпечних 

викидів в атмосферу та у водні об’єкти. Тепер переходимо до сфери освіти. Ми 

спостерігаємо негативну кореляцію на рівні -0,77 між змінними кількості осіб 60+ 

в місті Запоріжжі та кількості випускників ВНЗ. Це показує нам своєрідну 

тенденцію «старіння населення» міста, коли частка старших людей зростає, тоді як 

частка молодших людей падає. До того ж, чисельність населення міста поступово 

зменшується внаслідок високого рівня смертності та міграцій. Тобто, ми маємо 

ситуацію, коли чисельність населення зменшується, частка населення старшого 

віку в ньому зростає, а категорія молоді та економічно активного населення 

зменшується. Така тенденція свідчить про старіння населення та зменшення 

економічно активного населення, що в подальшому збільшує економічне 

навантаження на одну працюючу особу. До того ж всього, ми маємо взаємозв’язок 

між такими показниками як кількість об’єктів ЄДРПОУ та навантаження на одну 

вакансію. З розвитком підприємництва створюються нові робочі місця, є 

затребуваність в кадрах, а відповідно, навантаження на одну вакансію падає. Є 

можливим зробити припущення, що зменшення навантаження на одну вакансію 

також пов’язане з міграційними процесами чи зростаючим показником смертності 

населення. Збільшення пасажиропотоку відбувається за рахунок зростання 

кількості туристів, які відвідують зарубіжні країни (пов’язано з прийняттям 

безвізового режиму). 

 

2.2 Просторові відмінності в планувальній і функціональній структурі в 

межах адміністративних районів 
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Забудова міста Запоріжжя на сучасному етапі має компактну відкриту 

структуру. Існують відмінності у забудові лівобережної та правобережної частини 

міста з точки зору конфігурації, розмаїтості функціонального зонування, 

розміщення промислових потужностей та їх галузевої приналежності тощо. В 

лівобережній частині міста забудова є лінійною – витягнутою вздовж берегів та 

головної транспортної магістралі (проспекту Соборного). В лівобережній частині 

знаходиться центр міста – площа Фестивальна. До 70 % її житлової забудови 

знаходиться в зонах впливу промислових підприємств [157, с. 19]. 

Селітебна зона є переважаючою в просторовому відношенні для 

правобережної частини міста Запоріжжя. Сильною стороною правобережної 

частини міста з точки зору умов проживання населення є більш сприятлива 

екологічна ситуація, ніж в лівобережній частині міста, що зумовлено 

розташуванням більш «чистіших» з екологічної точки зору виробництв. 

Резерв вільних територій для забудови в існуючих межах наявний, але 

незначний і представлений невеликими ділянками в прибережній частині лівого 

берега (вулиця Скельна, Центральний бульвар), районами намиву Миколаївської 

заплави (житловий масив «Південний»), ділянками в правобережній частині 

(мікрорайон Бородінський, Хортицький житловий масив, Верхня Хортиця), 

невеликим резервом територій у районах можливої реконструкції (Старе місто, 

Павло-Кічкас). 

Місто Запоріжжя розділене на 7 адміністративних районів: 

Олександрівський, Заводський, Комунарський, Дніпровський, Вознесенівський, 

Хортицький, Шевченківський [157, с. 19]. Кількість і густоту населення міста 

Запоріжжя, розміщення основних промислових підприємств, ВНЗ, історико-

культурних пам’яток міста в розрізі адміністративних районів наведено в Додатках 

Е.3, Е.4, Е.5, Е.6, Е.7 

Відповідно до Плану зонування міста Запоріжжя, виконаного ДП 

«Державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені 

Ю. М. Білоконя, затвердженого Рішенням міського голови міста Запоріжжя від 

5.01.2018 [135], на основі аналізу існуючої забудови міста, перспективи 
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функціонально-планувального розвитку, який передбачений генеральним планом, 

виділено функціональні типи території, що поділяються на територіально-

планувальні елементи – зони. Було виділено такі функціональні зони: громадські 

центри, житлові зони, рекреаційні зони, курортні зони, зони транспортної 

інфраструктури, зони інженерної інфраструктури, комунально-складські зони, 

виробничі зони, спеціальні зони. Функціональне зонування міста Запоріжжя 

наведено в Додатку Ж. 

Вознесенівський район. Район Запоріжжя було створено в 1939 році. Район 

почав активно забудовуватися в післявоєнні роки. В 1995 році, до Вознесенівського 

району було включено два острови на Дніпрі – о. Хортицю та о. Байду. Загальна 

площа Вознесенівського району складає 50,8 кв.км. Він займає центральне 

географічне положення в місті та межує з Дніпровським, Заводським, 

Олександрівським, Комунарським і Хортицьким (по річці Дніпро) районами міста. 

В районі прокладено 91 вулицю, 12 провулків, 3 бульвари (Центральний, 

Гвардійський, Шевченка), 2 проспекти (Соборний і Маяковського), 4 площі 

(Профспілок, Фестивальна, Маяковського та Поляка, майдан Героїв), частину 

Набережної магістралі, розміщено 5 парків і 11 скверів. У Вознесенському районі 

розташовано більшість місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування (Запорізька обласна рада, Запорізька обласна державна 

адміністрація, Запорізька міська рада, Головне управління Національної поліції 

Запорізької області, Запорізька об’єднана Державна податкова інспекція головного 

управління Державної фіскальної служби в Запорізькій області, Апеляційний суд 

Запорізької області, Господарський суд Запорізької області, Запорізька державна 

нотаріальна контора № 3. Населення району складає 101,5 тис. осіб [46]. Також 

переважаючою є освітня функція: в районі розташовано 5 вищих навчальних 

закладах, 15 школах, 5 спеціалізованих навчальних закладах, 1 музичній і 1 

художній школі, 4 інтернатах і 17 дитячих садках. На території району 

функціонують 7 бібліотек. Культурну функцію забезпечують 3 палаци культури, 2 

театри, 3 кінотеатри, Запорізький державний цирк. На території району розбито 11 

скверів і 5 парків. На території Вознесенівського району розташована значна 
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кількість історико-культурних національних пам’яток і пам'ятників, у тому числі 

острів Хортиця. На території району функціонують 5 музеїв, серед яких 3 

розташовані на острові Хортиця, а 2 знаходяться в лівобережній частині міста [22]. 

Отже, в районі переважають такі зони: громадський центр, а саме переважно 

громадсько-ділова зона загальноміського значення, житлова зона, рекреаційні 

зони, зони транспортної інфраструктури. 

Дніпровський район (з 2016 року) розташований вздовж Правого та 

частково Лівого берегів річки Дніпро. Район було утворено 16 березня 1928 року – 

він отримав назву Кічкаський (Дніпробудівський), 9 травня 1936 року 

переіменований на Ленінський. Згідно з державним Генеральним планом 1932 

року, почала забудовуватись лівобережна частина району – «Соцмісто». Забудова 

здійснювалась в актуальному для першої половини ХХ століття архітектурному 

стилі конструктивізм. Варто зазначити, що в 1937 році на Всесвітній виставці в 

Парижі цей план будівництва міста отримав нагороду як «Видатне місто – 

будівельний і архітектурний комплекс», а в 1939 році був нагороджений премією у 

місті Нью-Йорк. Дніпровський район межує з Вознесенівським, Заводським і 

Хортицьким районами міста. В 1995 році було змінено територіальні межі 

Дніпровського району – в зв’язку з адміністративно-територіальними змінами 

міста частина території Дніпровського району відійшла до новоутвореного 

Хортицького району. Населення Дніпровського району становить 133969 тис. осіб 

(станом на 01.10.2017). Серед основних видів промислової діяльності 

Дніпровського району можна виділити обробну промисловість, виробництво та 

розподілення електроенергії, газу та води, машинобудування, будівництво та 

транспорт. На території Дніпровського району також розташована низка 

комунальних підприємств. Розгалуженою є мережа освітніх закладів 

Дніпровського району. До системи дошкільної освіти належать 19 дошкільних 

навчальних закладів і 2 дошкільних відділення (виховуються понад 4,75 тис. 

малюків); мережа загальноосвітніх навчальних закладів району нараховує 21 

заклад комунальної власності та 2 приватних (понад 12 тис. школярів). На території 

району розташовано 2 ВНЗ (Запорізька державна інженерна академія та 
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Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій), 3 середньо-технічні 

та професійно-технічні навчальні заклади. Науковий потенціал району формують 

Запорізька медична академія післядипломної освіти, ПАТ «Український науково-

дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 

трансформаторобудування» ПАТ «ВІТ», ПАТ «Спеціальне проектне і 

конструкторсько-технологічне бюро «Запоріжгідросталь». Охорона здоров’я 

мешканців району здійснюється в 2 клінічних лікарнях і в комунальному закладі 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 9», комунальному закладі 

«Пологовий будинок № 4», комунальному закладі охорони здоров’я «Міська 

стоматологічна поліклініка № 3». Територія Дніпровського району багата на 

історико-культурні пам’ятки національного значення та пам'ятники, серед яких 

700-річний Запорізький дуб (з 1972 року належить до заповідних, а з 2010 року є 

Національним деревом України, у 2001 році безпосередньо поряд з дубом 

відкрився історико-культурний центр «700-річний Запорізький дуб») та інші. 

Культурні потреби мешканців Дніпровського району забезпечуються низкою 

культурних установ обласного, міського та районного значення, а саме: 

Запорізькою обласній філармонії, Міським палацем юнацької та дитячої творчості, 

Центром дитячої та юнацької творчості Дніпровського району, музичною школою 

та 4 палацами культури, 10 бібліотеками (загальний фонд – понад 349,4 тис. книг, 

кількість читачів – 40108 осіб). Для відпочинку мешканців у районі створено 13 

скверів і 5 парків, серед яких сквер на площі Запорізькій, парки Металургів та 

Енергетиків, реконструйовані сквери по бульвару Вінтера, вулицях Ладозькій, 

Розенталь, Сергія Синенка, Товариській та інші [129]. 

Проаналізувавши креслення Плану зонування міста Запоріжжя, ми можемо 

зробити висновок, що в Дніпровському районі переважаючими функціональними 

зонами в просторово-територіальному вимірі є житлова, виробнича та рекреаційна. 

Заводський район було утворено 23 травня 1969 року Указом Президії 

Верховної Ради УРСР шляхом виокремлення з території Ордженікідзіського 

району (з 19 лютого 2016 року – Вознесенівський район). До складу району 

увійшли Павло-Кічкас, Запоріжжя-Ліве, 11-те і 13-те селища, промислові 
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майданчики заводів навколо «Запоріжсталі» [183]. Заводський район межує з 

Дніпровським, Вознесенівським, Олександрівським і Шевченківським районами 

міста, площа території району складає 56 кв. км [50]. Етимологія назви, пов’язана 

з словом «завод», вказує на промислову спеціалізацію цієї території, що збереглася 

і дотепер. Важливо зазначити, що район не було перейменовано в ході 

декомунізації міста Запоріжжя. Поширеним серед населення топонімом, який 

означає житлову частину району, є «Павло-Кічкас». З відкриттям ДніпроГЕСу в 

1932 році були затоплені водами Дніпра балки Осокорова та Кічкаська, село Павло-

Кічкас, був утворений півострів із робочим селищем на ньому. В 1932-1937 роках 

починається випуск продукції підрозділами Дніпрокомбіната (заводами 

«Дніпроспецсталь», «Запоріжсталь», алюмінієвим, електродним, феросплавним, 

коксохімічним, вогнетривким, титано-магнієвим та іншими промисловими 

підприємствами. В період Другої світової війни було здійснено евакуацію 

підприємств району. В 1943-1955 роках відбулося відновлення металургійного 

комплексу та забудова району дво- та триповерховими будинками. В 1954 році 

завдяки відкриттю трамвайної лінії район було сполучено з центральною частиною 

міста. Станом на 03.01.2018 населення району складало 55,541 тис. осіб. На 

території району економічну діяльність здійснюють 34 підприємства, найбільшими 

з яких є ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ТОВ 

«Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод 

«Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна» тощо. В Заводському районі діє 18 закладів 

охорони здоров’я, серед яких 3 лікарні, 1 поліклініка та 14 аптек. Сфера освіти 

представлена 26 закладами, серед яких 1 заклад середньо-технічної освіти, де 

навчається 513 студентів, 11 загальноосвітніх шкіл, де навчається 4694 учнів, 2 

школи-інтерната (проживає та навчається 416 учнів), 13 дошкільних навчальних 

закладів (2097 дітей). В районі діє 3 будинки культури, 1 музична школа, 2 

бібліотеки-філії, 3 спортивні заклади. Торгівельна інфраструктура представлена 52 

мережевими магазинами та 4 ринками. Побутове обслуговування населення 

здійснюють 25 закладів (перукарні, ремонтні майстерні тощо). На території району 

діють 31 заклад громадського харчування, серед яких 29 кафе та 2 їдальні. На 
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території Заводського району налічується 9 зон відпочинку та рекреаційних зон. 

Мешканцями Заводського району створено 51 ОСББ та 4 житлово-будівельні 

кооперативи. На території району зареєстровано 10 громадських організацій [184]. 

В результаті аналізу Плану зонування міста Запоріжжя ми можемо зробити 

висновок, що в Заводському районі домінуючими в просторово-територіальному 

вимірі функціональними зонами є виробнича та житлова зони. 

Комунарський район, як адміністративну одиницю, було утворено у 1977 

році шляхом відокремлення від Жовтневого району (нині – Олександрівського). 

Район було названо на честь робітників Південних залізничних майстерень 

Олександрівська – комунарів. Район займає площу у 61 кв. км, включає до свого 

складу Космічний і Південний мікрорайони, декілька тисяч будинків приватної 

забудови. Район межує з Шевченківським, Олександрівським, Вознесенівським і 

Хортицьким (по Дніпру) районами міста. Територію району пересікають чотири 

магістральні вулиці – Набережна магістраль, вул. Космічна, вул. М. Ласточкіна, 

проспект 40-річчя Перемоги. Тут розташовані центральний залізничний вокзал 

«Запоріжжя-1» і центральний автовокзал. Населення району складає 133,6 тис. осіб 

(станом на 1 січня 2016 року) [67]. На території району розміщено 20 базових 

підприємств міста, серед яких ДП «Радіоприлад», ПАТ «Запорізький 

автомобільний завод», ПАТ «Запорізький механічний завод», ПАТ «Запорізький 

завод гумово-технічних виробів», ВАТ «Запоріжприлад» та інші. Окрім 

виробничих підприємств у районі працюють супер- і гіпермаркети, автосалони, 

заклади ресторанного господарства тощо. В районі налічується 17 загальноосвітніх 

шкіл, 22 садочки, 1 музична та 1 школа мистецтв. Професійно-технічну освіту 

надають 3 заклади освіти. Унікальним позашкільним навчальним закладом є 

Дитяча залізниця (центр навчання і відпочинку дітей із живим куточком, зимовим 

садом, тераріумом, акваріумом, гуртками, власною колією довжиною 8,6 км), що 

знайомить дітей із залізничними спеціальностями. Завдяки великій площі зелених 

насаджень Комунарький район є однією з найчистіших частин міста в екологічному 

плані: на території району знаходяться 2 парки, 9 скверів, 2 зелені зони. На березі 

Дніпра працюють бази відпочинку та готелі, тенісні корти, база вейкбордингу [67]. 
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Аналіз Плану зонування міста показав, що в Комунарському районі 

переважають житлова зона, зона лісогосподарського призначення, рекреаційна, 

громадська, виробнича зони.  

Олександрівський район – один із найстаріших районів Запоріжжя, був 

заснований на місці старого Олександрівська у 1935 році та отримав назву 

Сталінський (в 1961 році переіменовий у Жовтневий, а в 2016 році в зв’язку з 

декомунізацією – в Олександрівський). Народна назва району – «стара частина». 

На його території функціонують ключові підприємства міста: ПрАТ «Запорізький 

електровозоремонтний завод», «Запоріжелектротранс», ЗАТ «Плутон», ПАТ 

«Запорізька кондитерська фабрика» та інші. Інфраструктура району 

характеризується високим рінем розвитку: на його території працюють торговельні 

та розважальні центри, банківські установи, ресторани та кафе. Район є освітнім 

центром міста – тут розташовано 3 університети, які утворюють певний освітній 

кластер, 2 коледжі, 3 професійних ліцеї, 12 загальноосвітніх шкіл, 15 садочків, 

школа мистецтв і музична школа. Культурна сфера включає 2 театри, 4 бібліотеки. 

В Олександрівському районі налічується 130 архітектурних об’єктів, що мають 

історичну цінність і представляють Старий Олександрівськ. Рекреаційну функцію 

виконують 13 скверів і 2 парки, серед яких найбільший парк міста – «Дубовий гай», 

який розбито на березі р. Мокра Московка. На території району розташовано 2 

пам’ятки архітектури національного значення [121].  

За результатами аналізу Плану зонування міста Запоріжжя виявлено, що в 

Олександрівському районі переважають житлова, громадська та рекреаційна зони. 

Хортицький район є наймолодшим і найбільш екологічно чистим районом 

Запоріжжя, рішення про створення якого як екологічно чистого району подалі від 

металургійних підприємств виникло в 1960 році. Забудова території району була 

розпочата в 1969 році, а в 1995 район було виділено зі складу Ленінського (нині – 

Дніпровського району) і названо на честь острова Хортиця. Народна назва 

Хортицького району – Бабурка, що походить від назви селища неподалік. На 

території району розміщено 13 промислових підприємств, зокрема, ПП «ГРБ 

«Енергія», ПАТ «Запорізький завод надпотужних трансформаторів», ТОВ 
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«Запорізький домобудівельний комбінат», ТОВ «Сладко», ПАТ «Запорізький 

хлібозавод № 5», ПАТ «Карлсберг Україна» та інші. Освітня інфраструктура 

Хортицького району представлена 10 загальноосвітніми школами, 6 гімназіями, 1 

колегіумом інтернатного типу, 18 дитячими садками, 1 професійно-технічним 

освітнім закладом, 2 вищими навчальними закладами. Культурні потреби 

мешканців району забезпечують палац культури «Хортицький» з однойменним 

кінотеатром, 3 бібліотеки, декілька станцій дозвілля молоді. На території району 

розташовано 3 парки [220].  

Проаналізувавши креслення Плану зонування міста Запоріжжя, ми зробили 

висновок, що в Хортицькому районі переважають житлова, рекреаційна та 

виробнича зони.  

Шевченківський район – найбільший в місті за площею (98 кв. км., займає 

третину території міста) та за чисельністю наявного населення – 150 тис. осіб 

(станом на 18.01.2018). Житловий фонд району становить 1627,7 тис. кв. м. (649 

будинків, з них: 44 житлово-будівельні кооперативи, 127 – будинки співвласників 

багатоповерхових будівель, 24 гуртожитки). В районі 43 квартальних, 7 вуличних і 

18 будинкових комітетів, біля 20 000 будинків приватного сектору. Унікальним є 

промисловий комплекс Шевченківського району міста Запоріжжя – він належить 

до пріоритетних галузей соціально-економічного комплексу міста та формується 3 

250 підприємствами всіх форм власності. На частку району припадає п'ята частина 

всієї реалізованої продукції міста, її забезпечують в основному 19 

бюджетонаповнюючих підприємств: ПАТ «Мотор Січ», ДП «Запорізьке 

машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка», 

ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», Казенне підприємство «Науково-

виробничий комплекс «Іскра», Виробничий підрозділ «Запорізький олійно-

екстракційний завод», ТОВ «АЙС Запоріжжя» та інші. На території району 

розташований міжнародний аеропорт «Запоріжжя». Малий і середній бізнес 

району представляють майже 12 тисяч підприємців. Широко розвиненою є мережа 

торгівлі та сфери послуг району – вона налічує понад 300 магазинів і супермаркетів, 

175 об'єктів сфери послуг, функціонує понад 100 підприємств громадського 
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харчування. Важливою складовою економіки району є ринкова інфраструктура, 

представлена 6 ринками та торговими майданчиками загальною площею 10,4 га та 

5 600 торговими місцями. Мережу освітніх закладів району складають 25 

загальноосвітніх закладів різного типу (11 845 учнів та 1 576 вихованців), 21 

дошкільний навчальний заклад (3 767 малюків), 3 заклади для дітей з особливими 

потребами, 2 санаторії. На території району функціонують 4 заклади професійно-

технічної освіти (2 730 студентів). На території району функціонують 8 закладів 

охорони здоров’я. В Шевченківському районі функціонує 2 будинки культури, 6 

бібліотек, 2 музичні дитячі школи та 1 школа мистецтв, 6 центрів культури та 

дозвілля, Музей техніки Богуслаєва. В районі розбито 3 парки відпочинку 

(найпопулярніший з яких – парк ім. Клімова) та 10 скверів. До визначних місць 

району належить Свято-Андріївський собор. Спортивна інфраструктура району 

представлена спортивним комплексом ПАТ «Мотор Січ» (стадіон на 10 000 місць, 

5 футбольних полів, 5 волейбольних майданчиків, 4 тенісні корти, легкоатлетичний 

манеж, ігровий гандбольний зал, 3 зали для заняття боксом, тренажерний зал, 

плавальний басейн «Славутич»), 3 дитячо-юнацьких школи олімпійського резерву, 

1 спеціалізована школа фізичної культури. Житлово-комунальна сфера району 

представлена 5 підприємствами [222]. 

Детально проаналізувавши креслення Плану зонування міста Запоріжжя, ми 

визначили, що в Шевченківському районі переважають житлова, виробнича зони 

та зона лісогосподарського призначення.  

Отже, за функціональним призначенням із 7 адміністративних районів міста 

Запоріжжя ми виділяємо такі групи районів:  

- із переважанням функції громадського центру (Вознесенівський район);  

- із переважанням промислової та житлової функції (Дніпровський, 

Заводський, Комунарський, Хортицький та Шевченківський райони); 

- із переважанням житлової, громадської та рекреаційної зон 

(Олександрівський район). 

Аналіз сприйняття міста Запоріжжя на інтралокальному рівні. Одним із 

ключових завдань дослідження стало визначення особливостей і просторових 
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відмінностей сприйняття районів міста. Емпіричною базою цього дослідження 

слугували результати анкетування мешканців Запоріжжя, проведеного в 2012 році 

– було опитано 120 респондентів. Анкета наведена в Додатку Ґ.2 [160, 163]. 

Власною домівкою свій район проживання вважають мешканці 

Комунарського, Дніпровського та Хортицького районів міста – спальних районів 

міста [160, 163]. 

Важливим аспектом, на нашу думку, є те, з якою сферою життя чи галуззю 

інфраструктури респонденти пов’язують у своїй перцепції інші райони міста. Ці 

асоціації вказують на ті сфери, що цікавлять або бентежать респондентів або 

недостатньо розвинені у районі їх проживання [160, 163]. 

Заводи міста були згадані для Заводського та Шевченківського районів міста 

мешканцями Олександрівського, Комунарського, Вознесенського, Хортицького та 

Шевченківського районів міста. Щодо галузевого розподілу промислових 

підприємств міста, то лише мешканці Комунарівського та Вознесенського районів 

вказали на металургійну спеціалізацію підприємств Заводського району, а в уявній 

картині мешканців інших районів міста заводи виступають лише в ролі 

забруднювача довкілля. Дніпровський район, навпаки, вважається промислово 

розвинутим у позитивному значенні (на думку мешканців Шевченківського 

району) [160, 163]. 

В якості асоціацій респондентами були названі й конкретні великі 

підприємства міста. Авіабудівний завод «Мотор Січ» (Шевченківський район) був 

згаданий мешканцями Олександрівського, Комунарського, Дніпровського, 

Хортицького та Шевченківського районів. Автомобілебудівний завод «АвтоЗАЗ» 

(Комунарський район) був названий мешканцями Олександрівського, 

Комунарського, Вознесенського та Хортицького районів міста. Це вказує на 

районотворчу функцію таких підприємств і їх вписаність в просторово-історичний 

розвиток міста Запоріжжя [160, 163].  

ЗАЛК (Запорізький алюмінієвий комбінат, Заводський район) був названий 

лише мешканцями сусіднього Вознесенського району, що може бути пояснено його 

попередньою відомістю як потужного металургійного підприємства, але такого, що 
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не грає зараз великої ролі в економічній ситуації міста. Пивоварний комбінат 

«Славутич» (Хортицький район) був згаданий мешканцями цього ж району як 

предмет гордості [160, 163]. 

Серед об’єктів соціальної інфраструктури міста мешканцями Дніпровського 

району була названа Обласна клінічна лікарня (Комунарський район), мешканцями 

Вознесенського району – дитячий інтернат (Дніпровський район) та Обласна 

наукова бібліотека імені М. Горького (Олександрівський район), мешканцями 

Хортицького району – палац Спорту «Юність» (Вознесенівський район), 

мешканцями Шевченківського району – музично-драматичний театр ім. В. Магара 

(Олександрівський район). Сакральні споруди в Олександрівському (Покровський 

собор) та Комунарському районі згадали мешканці Хортицького та Вознесенського 

районів відповідно [160, 163]. 

Освітні центри міста – вищі навчальні заклади – були згадані мешканцями 

Олександрівського та Комунарського районів. Це можна пояснити територіальною 

близькістю – мешканці районів знають їх, бо часто бувають поряд чи обрали ці ВНЗ 

для здобування освіти [160, 163]. 

«Ворота» міста (вокзали, аеропорт) як асоціації були названі мешканцями 

Хортицького, Олександрівського, Шевченківського та Вознесенського районів. Це 

свідчить про те, що, наприклад, для мешканців Комунарського району (тут 

розташований головний залізничний вокзал міста «Запоріжжя-1»), важливішим у 

районі проживання є його роль власної домівки, ніж певні загальноміські суспільні 

функції [160, 163]. 

Значимі об’єкти торговельної інфраструктури (ринки), що розташовані в 

інших районах були названі мешканцями Заводського, Комунарського, 

Дніпровського, Вознесенського та Хортицького районів. Мешканці 

Олександрівського та Шевченківського районів не назвали ринки серед своїх 

асоціацій з жодним районом міста – це можна пояснити тим, що найбільші ринки 

міста – ринок Анголенко та Малий ринок розташовані в Олександрівського районі, 

близько розташовані та мають гарну транспортну доступність для мешканців 

Шевченківського району [160, 163]. 
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Об’єкти та події рекреаційно-розважальної сфери були названі мешканцями 

Олександрівського, Шевченківського, Вознесенського та Комунарського районів 

(концерти на площі Фестивальній, кафе, боулінг, площі-сквери та Набережна, де 

можна зібратись компанією чи погуляти), Шевченківського, Комунарського та 

Заводського районів (відпочинок на природі чи на пляжі). Парк «Дубовий Гай» 

(Олександрівський район) був названий мешканцями Олександрівського та 

Шевченківського району (територіальна близькість) [160, 163]. 

Оцінку екологічної ситуації власного та інших районів міста було зроблено 

мешканцями Шевченківського та Комунарського районів (вважають, що екологічні 

проблеми існують в Заводському районі); на думку, мешканців Хортицького 

району, повітря в Шевченківському районі забруднене; чистоту повітря в 

Хортицькому району належним чином оцінили мешканці Комунарського та 

Олександрівського районів міста. Мешканці Олександрівського району згадали 

про «річку-краснючку» у власному районі (р. Суха Московка, куди металургійні 

заводи скидають відходи виробництва, через що вода вже багато десятиліть має 

червоно-буре забарвлення. Стік цієї річки – р. Дніпро) [160, 163]. 

Серед суспільних проблем міста було названо кримінал у Шевченківському 

районі – на думку мешканців сусіднього Олександрівського району [160, 163]. 

Серед важливих історичних подій та культурних пам’яток, пов’язаних з 

районами міста, мешканцями Олександрівського та Дніпровського району була 

згадана доба Козаччини, Жовтневий переворот (асоціація з Олександрівським 

районом міста) – мешканцями Олександрівського та Дніпровського районів, «старе 

місто» (Олександрівський район) – мешканцями сусідніх Шевченківського та 

Комунарського районів. Гребля ДніпроГЕС (промислова споруда, міст) є 

«візитівкою» Дніпровського району – вона є стійкою асоціацією для мешканців 

Заводського, Комунарського, Хортицького та Шевченківського районів [160, 163]. 

Природні особливості інших та власного районів виділили для себе мешканці 

усіх районів міста, окрім Дніпровського району. Мешканці Заводського району 

відзначили для себе р. Дніпро в Хортицькому районі, а мешканці Шевченківського 

району – походження народної назви «Піски» Південного мікрорайону в 
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Комунарському районі через його природні особливості (побудований на піщаному 

ґрунті колишніх Дніпровських плавнів) [160, 163]. 

Цікавими і навіть несподіваними виявилися припущення про «прописку» 

острова Хортиця – одного з чудес України, Національного історико-культурного 

заповідника, найбільшої природно-рекреаційної зони міста: мешканці Заводського, 

Хортицького, Олександрівського, Шевченківського та Комунарського районів 

вважають острів частиною Хортицького району; мешканці Вознесенського району 

відносять його до Дніпровського району; офіційно, о. Хортиця належить до складу 

Вознесенського адміністративного району. Таке хибне уявлення може бути 

пов’язано: 1) з спільністю назви острова Хортиця та Хортицького району; 2) з 

транспортною та пішохідною досяжністю острова з правого берега – більшість 

туристів, щоб потрапити на острів, користуються мостами, який сполучає Хортицю 

з Дніпровським і Хортицьким районами міста [160, 163]. 

Отже, за особливостями сприйняття (кількістю та видами асоціацій) райони 

міста Запоріжжя можна згрупувати таким чином:  

1) Райони з найбільшим набором асоціацій – Олександрівський і Хортицький 

райони. Це може пояснюватися як великою кількістю «важливих точок» в районі, 

так і «славою», уявленням про район, який знаходиться далеко [160, 163];  

2) Спальні райони міста з комбінацією декількох «важливих точок» – 

наприклад, авіабудівний завод «Мотор Січ» та аеропорт для Шевченківського 

району, завод «АвтоЗАЗ» та залізничний вокзал «Запоріжжя-1» (Комунарський 

район), гребля «ДніпроГЕС» (Дніпровський район) [160, 163];  

3) Райони міста з певною ознакою чи групою певних рис – адміністративна 

функція та центральне положення Вознесенського району чи промисловість і 

несприятлива екологічна ситуація в Заводському районі [160, 163].  

На основі проаналізованих відповідей респондентів щодо асоціацій, які 

виникають у них у зв’язку з різними районами міста, нами були побудовані 

когнітивні карти, де відображено, яким чином мешканці кожного району 

сприймають власний та інші райони міста (Додаток З.1 – З.7) [160, 163]. 
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2.3 Трансформації міського простору в пост-радянський період 

 

Нами було виділено та проаналізовано трансформації міського простору 

міста Запоріжжя, які є репрезентативними з точки зору сучасних загальносвітових 

тенденцій і трендів щодо розвитку міст. Було виділено 7 трансформації міського 

простору, які умовно можна розділити на 3 категорії: 1) поява нової функції; 2) 

посилення існуючої функції; 3) зміна функції. Картосхеми, які відображають 

локалізацію трансформацій в міському просторі, тип трансформації, сприйняття 

трансформацій мешканцями міста Запоріжжя, відображають попередні та нові 

функції території відповідно, наведені в Додатках К.1 – К.8. 

Просторові трансформації північної частини острова Хортиця. За 

результатами анкетування, трансформація, що відбулася в північній частині 

острова Хортиця, пов’язана зі спорудженням історико-культурного комплексу 

«Запорізька Січ» на місці поселення будівельників греблі ДніпроГЕС (1927-1932), 

була найбільш позитивно оцінена респондентами, посівши перше місце з 

можливих десяти за кількістю балів (904 з можливих 1000). 

В 1920-30 рр. під час будівництва ДніпроГЕСу на цій території нашвидкоруч 

було збудоване поселення для будівників ДніпроГЕСу, яке складалося з невеликих 

одноповерхових будиночків. Острів Хортиця розташований навпроти греблі, й 

тому це місце стало оптимальним для проживання людей, які будували ДніпроГЕС 

– воно було розташоване безпосередньо поруч із місцем будівництва. Надалі, в 

зв’язку з відпаданням потреби в даному поселенні як селітебної зони та, нарешті, з 

наданням острову Хортиця статусу національного заповідника (у 1993 році), 

поселення обезлюдніло, а будинки були зруйновані. Єдине, що залишилось на 

території поселення – невелике кладовище, яке носить назву Північного [245]. 

Значна частина території північної частини острова Хортиця є унікальної з 

точки зору видового та біоценотичного розмаїття та високого ступеня збереженості 

природних ландшафтів. В 2000-ні роки в контексті розвитку НЗ «Хортиця» була 

висунута ідея створення реконструкції Запорозької Січі. Важливим етапом 

втілення проекту в життя став вибір місця майбутнього історико-культурного 
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комплексу. Історично правдиве місце Запорозької Січі, острів Байда (Мала 

Хортиця), не відповідало вимогам через свої невеликі розміри та важку 

транспортну доступність, яка була безумовною перевагою у військові часи 

козацької доби, але є гальмівним фактором для туристичної атракції [245]. 

Отже, з цієї причини та з панорамної точки зору, для будівництва комплексу 

було вибрано майданчик на околиці колишнього поселення дніпробудівців. 

Фахівцями-екологами була проведена оцінка території та висловлена думка про 

низьку природну цінність цієї території через високий ступінь розораності земель 

та панування будякового типу рослинності [245]. 

В 2004 році було закінчене будівництво історико-культурного комплексу 

«Запорізька Січ», що представляє собою реконструкцію козацької фортеці ХVI-

XVIII століть. Це реальна копія справжнього козацького селища, що стала 

частиною музейного комплексу в північно-східній частині острова Хортиці. 

Запорізька Січ користується великою популярністю у туристів [245]. 

В 2007 році за ініціативою українського політика Миколи Томенка 

стартувала акція «Сім чудес України». За результатами оцінок фахівців та 

голосування 77 тисяч осіб, острів Хортиця ввійшов до цього переліку. Світлиною, 

«обличчям» острова, став вид зі сторони греблі на північну частину та «Запорозьку 

Січ». В 2009 році на території історико-культурного комплексу проводилися 

зйомки фільму «Тарас Бульба» (режисер В. Бортко) з Б. Ступкою в головній ролі 

та за участі М. Боярського. Процес зйомок та вихід на екран фільму у 2010 році 

примножили популярність «Запорозької Січі» як для місцевих мешканців, так і 

туристів з України, країн близького та дальнього зарубіжжя [245]. 

Робота по розвитку історико-культурного комплексу продовжується: 

козацькі домівки наповнюються «скарбом» і стають окремими музейними 

експонатами, а не лише частиною експозиції, працюють ремісники, які пропонують 

викувати власну монету із зображенням Січі, досвідчені козаки пропонують 

постріляти з лука чи кинути сокири в мішень, по великих церковних святах в церкві 

ведуться служби, саме тут влаштовуються фестивалі та народні гуляння на 

Масляну, висуваються проекти про можливість перенесення Кінного театру з 
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південної частини острова в історико-культурний комплекс, що означає подальше 

його розширення по території. Але найголовнішим результатом спорудження та 

«розширення» історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» є трансформація 

сприйняття простору – і не лише конкретної ділянки території, на якій збудований 

комплекс, а набагато більшої його частини. Ця трансформація полягає в: 1) зміні 

функціонального зонування території (з селітебної на рекреаційну); 2) 

переставленні історичних акцентів на даній території – як антропогенний 

ландшафт вона фактично була створена у 1920-30-ті роки будівниками 

ДніпроГЕСу, а в свідомості широкої аудиторії та туристів приписується тепер 

набагато більш раннім подіям Козацької доби [245]. 

Позитивними результатами є: 1) історико-культурний комплекс «Запорізька 

Січ» виконує свою основну мету – приваблення інтересу до героїчних сторінок 

української історії; 2) «нова» Січ виступає в якості сильної туристичної атракції, 

полюсу привабливості не лише для о. Хортиця, міста Запоріжжя, а й всього 

Запорізького регіону, України в цілому; 3) зміна вигляду та функції території 

призвела до її швидкого та різнобічного розвитку. Негативними тенденціями в 

трансформації ментального простору, які визначається змінами в фізичному 

просторі, в контексті даного прикладу є наступне: 1) спорудження реконструкцій 

завжди є певним викривленням історичної правди, особливо якщо територія є 

багатою на події та цікавою в контексті не одного, а декількох історичних зрізів; 2) 

поява «нової» Січі відтягує на себе інтерес не лише до історичного місця 

розташування першої Запорозької Січі – о. Байда (Мала Хортиця), а й до інших 

цікавих місць на острові; 3) торгівля сувенірами та дещо «ярмаркова» 

спрямованість історико-культурного комплексу надають витокам багатої козацької 

культури відтінку деякої «попсовості» [245].  

Отже, наведений тут приклад визначення трансформацій ментального 

простору шляхом зміни простору фізичного вказує на існування такої залежності, 

де етап матеріальних змін є первинним, а етап ментальних змін – вторинним. Це 

може відбутися за умови винайдення та вибору вдалої концепції території – 

найбільш яскравого та позитивного з точки зору сприйняття образу території. В той 
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же час, в контексті даного прикладу, ідея трансформації фізичного образу виникла 

з мети створення певного ментального образу. І цей проект не став би настільки 

успішним, якщо б не мав під собою глибокого історичного підґрунтя, щоправда, 

розповсюдженого на більший простір. Можна припустити, що згаданий тут 

історико-культурний комплекс користувався б популярністю у відвідувачів і в тому 

випадку, якщо б він був споруджений в іншій локації на о. Хортиці (або навіть на 

території колишньої з Запорозьких Січей – наприклад, в районі Кодацького 

порогу), але за умови гарної панорами та транспортної доступності. Висока 

ймовірність цього припущення вказує на те, що навіть за умови первинності етапу 

фізичних трансформацій, базисом сприйняття все одно виступає ментальна 

компонента [245]. 

Просторові трансформації бульвару Шевченка. Бульвар Шевченка (до 

1989 року – бульвар імені А. Жданова) простягається від проспекту Соборного до 

Набережної магістралі, що безпосередньо виходить до річки Дніпро: він 

розпочинається неподалік від будівлі міської адміністрації міста Запоріжжя та 

завершується біля Набережної магістралі двома баштами-близнюками готелю 

«Хортиця-Палас» (споруджений у 2011 році). На бульварі Шевченка встановлено 

декілька пам’ятників, серед яких літак МіГ-19 (1974), замінений на літак-

винищувач Ла-5 (1997), пам’ятник, присвячений 60-й річниці Перемоги в Другій 

світовій війні (2005), фонтани та Годинник Закоханих, встановлений у 2002 році з 

ініціативи тодішнього мера Олександра Поляка. Спочатку для годинника, 

прикрашеного гербом Запоріжжя, планувалася роль міських «курантів», але потім 

їх вирішили зробити музичними – тепер із настанням кожної нової години 

хронометр програє уривок з пісні «Коли весна прийде, не знаю…», що вважається 

неофіційним гімном Запоріжжя. А «закоханим» годинник став після того, як 

молодята взяли за традицію обов’язково фотографуватися біля нього [10]. 

На нашу думку, найбільш репрезентативними трансформації бульвару 

Шевченка протягом періоду з 1990 року та дотепер (2018) є: 1) встановлення 

Годиннику Закоханих та відкриття фонтану; 2) встановлення скульптур героям 

фільму «Весна на Зарічній вулиці».  



102 

 

Відповідно до результатів анкетування, реконструкція бульвару Шевченка 

була дуже позитивна сприйнята респондентами, посівши друге місце серед 

запропонованих трансформацій і набравши 830 балів з можливих 1000. 

Встановлення скульптур героїв фільму «Весна на Зарічній вулиці» (культовий 

радянський фільм 1956 року, в якому розповідається про кохання вчительки 

літератури та її учня металурга в вечірній школі) було оцінено респондентами 712 

балами з 1000 можливих. Реконструкція бульвару Шевченка, проведена за часів 

перебування при владі мера Олександра Поляка, є однією з найбільш вдалих 

реконструкцій міського простору, адже облаштування цього простору створило 

новий громадський центр у місті. Доцільним було б також продовження бульвару 

Шевченка безпосередньо до вул. Набережна магістраль, але цьому заважає будівля 

готелю «Хортиця-Палас». 

Просторові трансформації проспекту Металургів. Можна виділити дві 

репрезентативні трансформацій проспекту Металургів: 1) Спорудження та 

відкриття в місті мережевого закладу харчування «McDonalds» (2000), яке 

наприкінці другого тисячоліття стало однією з важливих подій у житті міста в 

зв’язку з появою закладу, яке належить до відомої глобальної мережі; 2) 

Реконструкція проспекту Металургів, у тому числі становлення пам’ятника 

«Промисловому Запоріжжю» (2002) на місці публічного туалету. 

Відповідно до результатів анкетування, спорудження мережевого закладу 

швидкого харчування «МакДоналдс» є однією з найменш вдалих трансформацій    

міського простору, запропонованих для оцінювання, й набрала 575 балів із 

можливих 1000. В якості позитивних аспектів даної трансформації респонденти 

вказують на функції даного закладу харчування як місця зустрічі та зазначають те, 

що наявність «МакДоналдсу» в місті є ознакою його сучасності, а також заклад 

подобається дітям (зокрема, там регулярно відзначаються дитячі свята). 

Встановлення пам’ятника Металургам на місці публічного туалету було 

оцінене респондентами в 604 бали з можливих 1000. Успішність трансформації 

проспекту Металургів є дуже дискусійним питанням, в зв’язку з набагато меншим 

його озелененням, ніж раніше, спорудженням пам’ятнику Металургам, і 
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розміщенням мережевого закладу швидкого харчування «МакДоналдс» і 

перекриттям проспекту Металургів, який насправді є бульваром і має залишатися 

відкритим простором. 

Спорудження ТРЦ Аврора на проспекті Соборному. Спорудження нового 

торгово-розважального центру «Аврора» (2013) було позитивно сприйнято 

мешканцями міста Запоріжжя – дана трансформація посіла третю позицію з семи 

серед варіантів просторових трансформацій, що відбулися в міському просторі 

протягом періоду 1990-2016, набравши 720 балів з можливих 1000. 

На період спорудження ТРЦ «Аврора» (26 000 кв. м.) [203] в місті Запоріжжя 

функціонували дванадцять великих торгівельно-розважальних центрів, серед яких 

ТЦ «Універмаг Україна» (22 000 кв. м), ТЦ «Паладіум Плаза» (3 359 кв. м.), 

торгівельний спортивно-розважальний центр «Афіна Palace» (3 500 кв. м.), ТРЦ 

«CityMall» (21 414 кв. м.), ТРЦ «Порт City» (53 000 кв. м.), ТЦ «Шок» (2 200 кв. м.), 

ТЦ «Свобода» (2 403 кв. м.), ТЦ «Интрейд» (1 500 кв. м.), ТЦ «На Цитрусовій» (3 

500 кв. м.), ТЦ «Космос-сіті» (11 500 кв. м.), ТЦ «Гагарін» (4 350 кв. м.), ТРЦ 

«Пальміра Плаза» (8 300 кв. м.) і ряд інших («Большой базар», «Гранд», 

«Козацький», «Ріо», «Фортуна»)  [202].  

Позитивне сприйняття просторової трансформації, пов’язаної з спорудження 

ТРЦ «Аврора», зумовлене такими причинами: 1) низьким рівнем забезпеченості 

мешканців міста торговими центрами місцевого значення, відповідно до норм ДБН 

360-92** (норми забезпеченості торгівельними центрами місцевого значення за 

кількістю обслуговуваного населення складають тис. осіб на об'єкт: з 4 до 6 – 0,4-

0,6 га; більше 6 до 10 – 0,6-0,8 га; більше 10 до 15 – 0,8-1,1 га; більше 15 до 20 – 1,1-

1,3 га) [103]; 2) появою ТРЦ «Аврора» в якості нового публічного простору – тобто 

відсутність чогось іншого на даній ділянці міського простору; 3) сучасністю даного 

ТРЦ і наявністю там кінотеатру. Ця трансформація відповідає типовим 

трансформаціям простору українських міст [103]. 

Перетворення кінотеатру імені Шевченка на Храм Святого Андрія 

Первозваного. Одним із прикладів трансформацій простору міста Запоріжжя є 

реконструкція кінотеатру імені Тараса Шевченка (розташований у 
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Шевченківському районі міста), що належав авіабудівному заводу ВАТ «Мотор 

Січ» і був перетворений на Храм Святого Андрія Первозваного. На початку 1990-

х років, коли Україна здобула незалежність і переживала глибоку економічну та 

суспільну кризи, кінотеатр імені Тараса Шевченка, як і багато інших закладів 

культури, знаходився на межі існування. В ці роки в одному з приміщень 

кінотеатру, яке було освячено на честь Серафіма Саровського, віруючі проводили 

богослужіння й потім, 4 вересня 1995, офіційно отримали статус Свято-

Андріївської общини. З 2000 року розпочинається реконструкція будівлі 

стандартного радянського кінотеатру та її перетворення на православний храм. 

Вже в наступному, 2001 році, на Різдво Христове храм був освячений, і в його 

стінах проводиться перша Літургія. За рік (2002) було зроблено внутрішнє 

оздоблення храму запрошеними майстрами з родини художників Жадан [5].   

Реконструкція кінотеатру імені Тараса Шевченка та його перетворення на 

Храм Андрія Первозваного була достаньо позитивно сприйнято респондентами та 

набрала 696 балів (з можливих 1000). Описана просторова трансформація є 

прикладом одного зі специфічних напрямів трансформацій публічних просторів – 

ресакралізацією (відбудова раніш зруйнованих сакральних об’єктів). Такий вид 

трансформацій (перетворення будівлі на сакральний об’єкт) є досить 

розповсюдженою тенденцією, характерною для багатьох населених пунктів 

України після розпаду СРСР в зв’язку з поверненням до духовних витоків народу з 

одного боку та скороченням соціальної інфраструктури промислового 

підприємства з іншого боку, що також є характерною рисою міських 

трансформацій пост-радянського простору в 1990-х роках. Одним із прикладів 

ресакралізації міського простору є відбудова Михайлівського собору та монастиря 

на Михайлівській площі. Як зазначає К. Мезенцев на прикладі трансформацій 

урбаністичного простору міста Києва, такий тип просторових трансформацій 

призводить до того, що  доступні для всіх публічні простори перетворюються на 

простори для прибічників певної конфесії (подекуди вводячи обмеження на стиль 

одягу, особливості поведінки тощо) [88]. 
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Висновки до розділу 2  

1. Чинниками розвитку Запоріжжя є: природно-географічний, суспільно-

географічний, історичний та інші чинники. На основі проведеного нами 

кореляційного аналізу було виявлено взаємозв’язок між рядом показників. Обсяги 

експорту промислової продукції (хімічної галузі та машинобудування) тісно 

пов’язані з обсягами прямих іноземних інвестицій і кількістю викидів в атмосферу 

та водні об’єкти: падіння обсягів експорту промислової продукції взаємопов’язано 

з відтоком іноземних інвестицій; із зменшенням кількості експорту продуктів 

промисловості йде спад кількості викидів небезпечних речовин в атмосферу й у 

водні об’єкти. Наявний взаємозв’язок між такими показниками як кількість 

об’єктів ЄДРПОУ та навантаження на одну вакансію. З розвитком підприємництва 

створюються нові робочі місця, є потреба в кадрах, а відповідно, навантаження на 

одну вакансію падає. Зменшення навантаження на одну вакансію також пов’язане 

з міграційними процесами та зростаючим показником смертності населення, 

процесами його старіння. Отже, на основі проведеного кореляційного аналізу 

виявлено взаємозв’язок різної тісноти між усіма чинниками розвитку міста. 

2. Запоріжжя складається з 7 адміністративних районів, які відрізняються між 

собою за площею, кількістю населення, спеціалізацією, рівнем соціально-

економічного розвитку території. Найбільшим за площею і чисельністю населення 

є Шевченківський район міста. Найбільша кількість промислових підприємств 

розташована в Заводському та Шевченківському районах міста. Нами було 

проведено групування районів за переважаючими функціями території. Районом з 

переважанням функції громадського центру є Вознесенівський район. Промислова 

та житлова функції переважають у Дніпровському, Заводському, Комунарському, 

Хортицькому та Шевченківському районах, що є характерною рисою радянського 

промислового району, де спочатку будувалися промислові об’єкти, а потім – 

житлова та соціальна інфраструктура для працівників цих підприємств. Житлова, 

громадська та рекреаційна функції переважають в Олександрівському районі. 

3. Результати проведеного дослідження дають можливість говорити про 

особливості сприйняття різних адміністративних районів міста. Респонденти 
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вважають, що найкращу транспортну доступність мають Вознесенський та 

Олександрівський, найгіршу – Хортицький район. За рівнем інфраструктури 

найкращими є Олександрівський, найгіршим – Заводський район. На думку 

респондентів, екологічна ситуація є найкращою в Хортицькому районі і найгіршою 

в Заводському. Рівень злочинності, за оцінками респондентів, є найвищим в 

Шевченківському та Заводському районах, найнижчий — у Вознесенівському. Всі 

райони в цілому вище оцінюють мешканці Олександрівського та Хортицького 

районів, а найнижче – мешканці Заводського. Таким чином, сприйняття аспектів 

проживання в різних районах міста дещо відрізняється від реальної ситуації. 

4. Протягом періоду 2000-2016 року в міському простору Запоріжжя відбувся 

ряд точкових трансформацій, які по-різному були сприйняті респондентами 

(місцевими мешканцями) та експертами. Найбільш вдалими, на думку 

респондентів є такі трансформації як «Спорудження історико-культурного 

комплексу “Запорізька Січ” в північній частині о. Хортиця» та «Реконструкція 

бульвара Шевченка», а найменш вдалими – на проспекткі металургів 

(«Спорудження МакДоналдс» та «Реконструкція проспекту Металургів). 

Найбільшу солідарність у відповідях (розбіжність у відповідях менше 1 бала) 

респонденти проявили себе в оцінці таких трансформацій як «Спорудження 

історико-культурного комплексу “Запорізька Січ”» та «Реконструкція бульвару 

Шевченка». Високий рівень солідарності респонденти проявили в оцінці 

трансформацій «Встановлення скульптури героям фільму “Весна на Зарічній 

вулиці”», «Спорудження ТРЦ “Аврора” на проспекті Соборному». Трансформації 

«Реконструкція кінотеатру імені Тараса Шевченка та його перетворення на храм 

Андрія Первозванного» та «Реконструкція проспекту Металургів» були 

неоднозначно оцінені респондентами. Респондентам (мешканцям міста Запоріжжя) 

важко артикулювати свої потреби щодо організації комфортного міського 

простору. Свідченням цього є позитивна оцінка такої трансформації як 

спорудження мережевого ресторану швидкого харчування McDonald’s на 

проспекті Металургів. Респонденти (мешканці міста Запоріжжя) декларують свою 

потребу в облаштованих публічних просторах. 
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РОЗДІЛ 3.  

 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТА 

ЗАПОРІЖЖЯ 

 

3.1 Стратегічні напрями управління розвитком міста Запоріжжя 

 

Важливим завданням нашого дослідження, результати якого були [136, 191] 

та можуть бути використані для розробки стратегічних документів розвитку міста 

Запоріжжя та Запорізької області, стало усвідомлення візії мешканцями 

майбутнього та місії свого міста, розуміння відношення мешканців міста до 

основних напрямків теперішнього та перспективного розвитку міста. Джерелом 

первинної інформації для виконання даного завдання дослідження стали 

результати анкетування мешканців міста Запоріжжя та власні ідеї автора. 

Визначення стратегічних напрямків розвитку міста на базисі 

територіальної ідентичності. Як було зазначено в Розділі 1, важливою складовою 

формування місцевої політики є врахування територіальної ідентичності 

мешканців певної території (населеного пункту) задля залучення ендогенного 

потенціалу в процес розвитку місцевої громади. Визначення домінуючого (-их) 

історико-географічного (-их) зрізу (-ів) в формуванні територіальної ідентичності 

мешканців Запоріжжя на сучасному етапі є важливою складовою дослідження 

розвитку міста задля визначення стратегічних напрямків його розвитку. 

В зв’язку з цим нами було проведено дослідження територіальної 

ідентичності мешканців міста Запоріжжя на різних історико-географічних зрізах. 

Нами було виділено 7 історико-географічних зрізів, на яких відбувалося 

формування територіальної ідентичності: 

І. Доба Козаччини, Запорізька Січ 

ІІ. Олександрівська фортеця, існування на Верхній Хортиці (правий берег р. 

Дніпро) та в долині річки Суха Московка (лівий берег р. Дніпро) поселень мінонітів 

(у районі Верхньої Хортиці) 
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ІІІ. Повітове місто Олександрівськ 

IV. Пришвидшені темпи індустріалізації, спорудження ДніпроГЕСу, 

промислової потужності 

V. Запоріжжя як потужний промисловий центр «Місто сонця та сталі» (назва 

однієї з частин документального фільму «Три розповіді про Запоріжжя») 

VІ. «Запоріжжя – краще місто України»: бульвар Шевченка, пл. Фестивальна, 

пл. Маяковського, фонтани (період керування міського голови О. Поляка) 

VІІ. Запоріжжя – промисловий «динозавр»: закриття заводів, критичність 

екологічної ситуації [100]. 

На нашу думку, серед названих зрізів можна виділити два історичні зрізи 

розвитку міста Запоріжжя, які найбільш сильно знайшли своє відображення в 

сучасній територіальній ідентичності мешканців міста як ментальному феномені. 

Перший узагальнює свідоцтва славетних подій величезного історичного періоду. 

Цей період триває з часів перебування кочових племен на цій території до 

знищення Запорізької Січі в 1775 році – вільної та могутньої козацької республіки, 

яка поширювала свій вплив із маленького острова на широкі простори Європи. З 

цього часу скіфські кургани, козацькі укріплення та 700-річний дуб дійшли до 

наших днів. Вплив козацької ідентичності на міське життя спостерігається й у 

складі місцевого політикуму: в «Громадській раді» – консультативному органі 

Запорізької обласної державної адміністрації, до якої входить 50 громадських 

організацій, 3 з яких мають безпосереднє відношення до козаків (Козацьке військо 

Запорозьке низове, Дитячо-юнацька школа козацького бойового мистецтва «Спас», 

Запорізька обласна федерація козацького бойового мистецтва «Спас») [180]. 

Ще один історико-географічний зріз охоплює радянські часи, в тому числі, 

період 1920-1960-х років, і може бути описаний такими образами як «ДніпроГЕС», 

«індустріальна потужність», «стрімкий розвиток», «Місто металургів». Про 

значення цього історико-географічного зрізу свідчать результати дослідження 

маркерів територіальної ідентичності (2014, 2017). 

Маркери територіальної ідентичності. Результати дослідження маркерів 

територіальної ідентичності (2014, 2017) дають змогу виділити 11 кластерів 
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українських міст на основі коефіцієнтів кореляції міжміських пар і розподілити на 

три групи: західні, центральні та південно-східні [244]. 

Типовими денотатами характерних міських назв Донецько-Дніпровського 

кластеру (Південно-Східна групи) є:  

- виробництво (в тому числі чорна та кольорова металургія, видобуток 

вугілля, хімічна промисловість, промисловість будівельних матеріалів); 

- комуністична ідеологія, політична та економічна реальність Радянського 

Союзу, лідери міжнародного комуністичного руху;  

- географічні розташування (території, республіки, міста, райони в межах 

міст, річок, озера тощо) в межах колишнього СРСР;  

- транспортна інфраструктура;  

- військові навчання та спорт (спортивна підготовка в СРСР часто вважалася 

об'єднаною з військовими навчання, в зв’язку з чим, на думку авторів дослідження, 

ці категорії були поєднані); 

- географічні райони світу (колишні соціалістичні держави Східної Європи, 

їхні столиці, інші держави з комуністами режими, місця радянської військової 

слави та радянського наукового експедиції); 

- видатні діячі світової філософії, музики, науки, літератури;  

- явища та особливості, пов'язані з соціалістичним змаганням; 

- Дніпро як велика регіональна річка та географічне положення відносно неї;  

- державна освіта;  

- особистості та події, пов'язані з розвідкою космосу; 

- переважаючі типи ґрунтів в регіоні [244]. 

На основі результатів цього дослідження, було визначено, що на ідентичність 

мешканців міст південно-східних кластерів багато в чому впливає історична 

спадщина колишнього СРСР. Мешканці міст, що належать до Дніпровсько-

Донецького кластеру, сприймають спадщину колишнього СРСР як «свою», 

«близьку», вважають своїх героїв і керівників гідними поваги та честі, тому 

відповідна історична епоха не була повністю стерта з сучасного способу життя та 

залишається присутньою в повсякденній реальності. Релікти радянського стилю 
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життя (як матеріальні, так і ментальні) вважаються само собою зрозумілими, не 

викликають огиди та займають певне місце в фізичному та ментальному просторі 

цих міст [244]. 

Ключовими елементами регіональних особливостей Донецько-

Дніпровського кластеру є високий рівень урбанізації й індустріалізації, зокрема, 

критично важливої місцевої промисловості (металургії та вугільної 

промисловості), в меншій мірі – хімічної промисловості, машинобудування, 

харчової промисловості. В уявленні мешканців цього регіону місто має бути 

великим за розмірами, мати важливе значення для сусідніх територій і велику 

кількість промислових об'єктів, розташованих поруч із джерелами енергії та 

транспортною мережею. Дніпро, головний регіональний водний шлях, виступає 

символом регіону, спрямовує жителів у географічному просторі [244]. Результати 

досліджень, проведених у 2011, 2012 і 2014 роках, підтверджують результати 

анкетування мешканців міста Запоріжжя на тему «Територіальна ідентичність та її 

вплив на просторові трансформації» (розробленого та проведеного нами) в 2016-

2017 роках. Одним із питань анкети «Територіальна ідентичність та її вплив на 

просторові трансформації» (Додаток Е) є питання стосовно того, яким чином 

респонденти сприймають місто Запоріжжя – запропоновано перелік із 9 тверджень, 

правильність кожного з яких потрібно було оцінити по шкалі від 0 до 5 балів.  

Серед відповідей на питання, яким сприймають мешканці своє місто, 

характеристика Запоріжжя «сучасне індустріальне місто» випередила твердження 

«індустріальне радянське місто». Обидва твердження, які посіли, відповідно, п’яте 

та шосте місце за кількістю балів з дев’яти можливих, опинилися позаду 

характеристик «козацький край», «місто, де я мешкаю», «моє улюблене місто», 

«культурне місто» (перша, друга, третя та четверта позиції відповідно), що свідчить 

про переважання історико-культурного зрізу періоду Козацької державі в структурі 

територіальної ідентичності мешканців міста Запоріжжя. Розподіл відповідей на це 

питання наведено в Додатку Л.1. Розподіл у рейтингу характеристик, які 

стосуються історико-географічних зрізів (етапів) формування сучасної 

територіальної ідентичності мешканців міста Запоріжжя, свідчить про зростаюче 
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та надзвичайно високе значення періоду козацтва структурі ідентичності (перша 

позиція в рейтингу за кількістю балів). Наступними за значенням виявилися 

періоди «сучасне індутріальне місто» та «радянське індустріальне місто». Останню 

позицію в рейтингу за кількістю балів посідає характеристика (історико-

географічний зріз) «Повітове місто Олександрівськ». Отже, незважаючи на те, що 

Запоріжжя як населений пункт і промисловий центр було переважно сформовано в 

радянський період і під час першого знайомства візуально сприймається саме 

таким чином, на сучасному етапі рідне місто для його жителів (в тому числі й 

місцевої культурної еліти) – це колиска волі, пов'язана в свідомості зі скіфами, 

князем Святославом, Диким полем, козаками. Асоціації стосовно міста Запоріжжя 

наведені у вигляді хмар слів (англ.– wordcloud) у Додатку М. Про значення кожного 

з етапів розвитку міста Запоріжжя у формуванні сучасної структури територіальної 

ідентичності свідчить і розподіл відповідей на питання щодо історичних періодів 

розвитку міста, події й особистей, пам’ять про яких, на думку містян, найбільш 

бажано увіковичити в пам’ятниках міста.  На думку респондентів, найбільше уваги 

необхідно приділити встановленню пам’ятників, що стосуються козацької доби. З 

великим відривом наступними двома періодами, події яких необхідно увіковичити 

в міському просторі – це новітня історія та повітове місто Олександрівськ. Останню 

позицію в рейтингу посідає радянський період. Розподіл відповідей на це питання 

наведено в Додатку Н. 

Аналіз сприйняття індустріальної складової в розвитку міста 

Запоріжжя. Як було зазначено вище, на різних історико-географічних зрізах 

формування та розвиток міського простору Запоріжжя були тісно пов’язані з 

індустріальним розвитком міста. В зв’язку з цим, одним із завдань нашого 

дослідження суспільно-географічних аспектів управління розвитком міста 

Запоріжжя стало визначення ролі індустріальної складової в формуванні 

майбутнього міста. Інструментарієм, який було використано для отримання 

первинної інформації для виконання даного завдання дослідження стали 

результати анкетувань (2011, 2012, 2016-2017) мешканців міста Запоріжжя. 

Анкетування, проведене нами в 2012 році, мало на меті визначити особливості 
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сприйняття респондентами різних адміністративних районів міста, а отже, дає 

змогу зрозуміти, наскільки важливим фактором розвитку міста Запоріжжя його 

мешканці вважають індустріальну складову. 

Відповідно до результатів анкетування, заводи міста були названі в якості 

асоціацій, пов’язаних із Заводським і Шевченківського районами міста 

мешканцями Олександрівського, Комунарського, Хортицького, Вознесенського та 

Шевченківського районів міста. Щодо галузевого розподілу промислових 

підприємств міста, то лише мешканці Комунарівського та Вознесенського районів 

вказали на металургійну спеціалізацію підприємств Заводського району, а в уявній 

картині для мешканців інших районів міста заводи виступають лише в ролі 

забруднювача довкілля. Дніпровський район, навпаки, вважається промислово 

розвинутим у позитивному значенні (на думку мешканців Шевченківського 

району). Як асоціації респондентами були названі й конкретні великі підприємства 

міста. Авіабудівний завод «Мотор Січ» (Шевченківський район) був названий 

мешканцями Олександрівського, Комунарського, Дніпровського, Хортицького та 

Шевченківського районів. Автомобілебудівний завод «АвтоЗАЗ» (Комунарський 

район) був згаданий мешканцями Олександрівського, Комунарського, 

Вознесенського і Хортицького районів міста. Це вказує на районоформуючу роль 

таких підприємств та на їх вписаність цих в просторову структуру й історичний 

розвиток міста Запоріжжя. ЗАЛК (Завод алюмінієвих Конструкцій, Заводський 

район) був названий лише мешканцями сусіднього Вознесенського району, що 

може бути пояснено його попередньою славою потужного металургійного 

підприємства, але такого, що не відіграє зараз значної ролі в економічній ситуації 

міста. Пивоварний комбінат «Славутич» (Хортицький район) був згаданий 

мешканцями цього ж району як предмет гордості. Особливості сприйняття районів 

міста візуалізовано у вигляді ментальних карт (Додатки З.1 – З.7).  

Відповідно до результатів проведеного нами анкетування та розподілу  

відповідей на питання щодо сприйняття респондентами твердження «Запоріжжя – 

це індустріальне місто», 32 % респондентів нейтрально ставляться до цієї тези та 

погоджуються з варіантом «Запоріжжя – це місто, життя в якому, як і будь-де, має 
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свої недоліки та переваги»; 30 % респондентів негативно ставляться до твердження 

(тобто вважають його невідповідним реальності» та погоджуються з тезою 

«Запоріжжя – це славне історичне минуле, гарна природа та людський потенціал. 

Задля майбутнього міста необхідно розвивати саме ці переваги»; 20 % респондентів 

позитивно ставляться до цього твердження (погоджуються із ним) та вважають, що 

«Запоріжжя – це індустріальне місто, де є можливість реалізувати себе професійно 

та особисто, мати високий рівень життя, працюючи в індустріальній сфері»; 13% 

респондентів не погоджуються із твердженням, наведеним вище, та впевнені в 

тому, що «Запоріжжя сьогодні – це, скоріше, промисловий динозавр, загнаний в 

тупікову ситуацію політико-економічною ситуацією в країні»; на думку 10% 

респондентів, «Запоріжжя – це сіре індустріальне місто, де робота на заводі чи 

промисловому підприємстві – чи не єдина можливіть прогодувати себе та родину» 

(Додаток П).  

Розподіл відповідей на це питання стосовно відношення респондентів до 

Запоріжжя як індустріального міста збігаться з думкою респондентів у відповіді на 

питання анкети стосовно значення того чи іншого історичного етапу формування 

міста Запоріжжя та його характеристик. Серед запропонованих 9 варіантів 

відповідей характеристики Запоріжжя як «сучасного індустріального міста» й 

«індустріального радянського міста» посіли відповідно п’яту та шосту позиції в 

рейтингу, тобто харктеристика «сучасне індустріальне місто» випередило 

твердження «індустріальне радянське місто». Втім, обидва твердження, які 

стосуються важливості індустріальної складової в розвитку міста, опинилися 

позаду характеристик «козацький край», «місто, де я мешкаю», «моє улюблене 

місто», «культурне місто» (перша, друга, третя та четверта позиції відповідно) 

(Додаток П).  

Репрезентативним є розподіл відповідей на питання анкети (Додаток Р) 

стосовно пріоритетності вирішення існуючих проблем розвитку міста Запоріжжя. 

Серед одинадцяти запропонованих варіантів відповідей, найбільш нагальним, на 

думку респондентів, є вирішення проблем забруднення навколишнього 

середовища та завершення будівництва мостів через річку Дніпро.  
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Отже, більшість респондентів нейтрально ставиться до того, що Запоріжжя є 

індустріальним містом, вважаючи його не кращим та не гіршим за інші міста в 

якості місця проживання, а також фокусує увагу на інших особливостях і можливих 

«точках зростання» міста – славному історичному минулому, гарній природі та 

людському потенціалу.  

Таким чином, наявні тенденції щодо індустріального розвитку міста можуть 

призвести до наслідків подібних до ситуації в американському місті Детройт. Але 

за умови реалізації правильних заходів у міста Запоріжжя є можливість уникнути 

такого сценарію. 

Стратегічні напрямки розвитку міста Запоріжжя. Одним із ключових 

завдань даного дисертаційного дослідження є визначення стратегічних напрямків 

розвитку міста Запоріжжя на основі нових визнаних на глобальному рівні 

концепцій розвитку міста та з урахуванням суспільно-географічних особливостей 

території. На основі проведених нами анкетувань й експертних інтерв’ю, аналізу 

сучасної економічної, соціальної, екологічної ситуації автором було запропоновано 

стратегічні напрямки розвитку міста Запоріжжя. Ґрунтуючись на глобальних 

тенденціях, можна стверджувати, що в перспективі місто Запоріжжя з 

індустріального міста перетвориться на пост-індустріальне, тобто основними 

стануть не вторинний, а третинний і четвертинний сектори економіки. Таким 

чином, стратегічно місто Запоріжжя може розвиватися як центр інноваційної 

промисловості та туристичний центр. 

Центр інноваційної промисловості. Пропозиція створення підприємств 

інноваційної економіки та створення нових промислових підприємств в місті 

посіли шосту та дев’яту позиції в рейтингу відповідно (Додаток Р). На думку 

респондентів, більш позитивним для розвитку міста є орієнтація на інноваційні 

галузі, аніж на традиційну промисловість, втім розвиток промисловості в цілому не 

розглядається як пріоритетна проблема розвитку міста та, навпаки, певним чином 

входить у протиріччя з потребою в безпечному навколишньому середовищі, що, 

відповідно до результатів анкетування мешканців міста Запоріжжя (Додаток Р), є 

пріоритетною. Інноваційними галузями, які можуть бути перспективними з точки 
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зору стратегічного розвитку міста, є сфера інформаційних технологій – у 

перспективі в місті Запоріжжя є цілком можливим створити аналог Силіконової 

долини, важливою умовою чого є забезпечення відповідних умов – тобто створення 

преференцій для програмістів – представників так званого «креативного класу», 

висококваліфікованих спеціалістів, які є мобільними й, відповідно, вибагливими у 

виборі місця проживання. За результатами анкетування, проведеного серед 

мешканців міста Запоріжжя в 2016-2017 роках, бачення Запоріжжя як «міста, 

комфортного для життя» поступилося за рейтингом твердженням «сучасне 

індустріальне місто» «індустріальне радянське місто», посівши сьому позицію з 

дев’яти, що вказує на те, що респонденти не вважають своє місто комфортним для 

життя (Додаток П). На нашу думку, до недоліків розвитку міського простору міста 

Запоріжжя належить: низький рівень благоустрою та інклюзивності, недостатньо 

розвинута та нерівномірно в просторовому вимірі розміщена інфраструктура, 

слабкий транспортний зв’язок між різними частинами міста Запоріжжя (що 

призводить до виникнення логістичних проблем) тощо. Галузями, які на нашу 

думку, є перспективними з точки зору перетворення міста Запоріжжя на центр 

іноваційної промисловості, є розвиток таких галузей як: створення програмного 

забезпечення, інформаційні технології, біотехнології, нанолектроніка, 

телекомунікації, роботобудування, креативні індустрії тощо. 

Базою для розвитку галузі інформаційних технологій, створення 

програмного забезпечення та робототехніки можуть стати ВНЗ технічного 

спрямування. Розвиток біотехнологій і нанобіотехнологій можливий на основі 

співпраці фахівців і поєднання технічної бази між технічними, медичним і 

класичним університетами міста Запоріжжя, спільним розробкам з зарубіжними 

інституціями, які займаються такими розробками. Місто Запоріжжя має потужний 

потенціал для розвитку креативний індустрій: цьому сприяє багата істирико-

культурна спадщина та мальовнича природа, наявність фахових закладів освіти, 

культурні події, що проводяться в місті. Створення комфортного та безпечного 

міського середовища, сприяння насиченому та цікавому культурному життю міста, 

розвиток інфраструктури (в тому числі, технопарків), залучення молоді шляхом 
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розвитку міста як освітнього (студентського) центру, є важливими кроками на 

шляху перетворення міста Запоріжжя на центр інноваційної промисловості. 

Туристичний центр. Запоріжжя має всі умови для розвитку як туристичного 

центру, тому що тут наявний комплекс рекреаційно-туристських ресурсів: 

природно-географічних, природно-антропогенних, суспільно-історичних, 

трансресурсних (за класифікацією О. О. Бейдика) [7].  

За О. О. Бейдиком, Запоріжжя належить до Придніпровсько-Донецького 

туристичного району з сезонним (літнім) туристським циклом та екологічно 

кризовим – екологічно передкатастрофічним станом і є фрагментом таких 

турпродуктів як тур «Шляхами гетьманів України» (Дмитро Вишневецький та 

інші), тур «Славетні острови» (о. Хортиця, о. Байди), тур «Місцями славнозвісних 

Січей та похованнями гетьманів України», основною локацією виробничих турів 

(завдяки розміщенню унікальних підприємств та виробництв) [7, c. 222-223] 

Відповідно до Проекту Стратегії розвитку туризму, в місті Запоріжжя на 

2014-2018 роки, ключовими проблемами та факторами, які стримують розвиток 

туризму є недоліки в таких сферах як:  

- імідж та позиціонування Запоріжжя;  

- розвиток громади;  

- туристично-привабливі об’єкти та події у місті Запоріжжя;  

- туристична інфраструктура міста, туристичні продукти і послуги;  

- загальний благоустрій, транспортна та комунальна інфраструктура;  

- інформаційна підтримка;  

- управлінське, фінансове, кадрове та інше ресурсне забезпечення галузі;  

- партнерство;  

- стан довкілля [193, c. 32-34]. 

Отже, важливими умовами для розвитку міста Запоріжжя як туристичного 

центру є покращення екологічної ситуації та розвиток туристичної інфраструктури. 

Наразі можна відзначити активізацію розвитку туристичної сфери міста 

Запоріжжя завдяки відкриттю туристично-інформаційного центру міста Запоріжжя 

(при Управлінні Туризму Запорізької міської ради), на сайті якого надана 
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інформація про туристичні об’єкти, тури, туристичну інфраструктуру міста 

Запоріжжя. Туристично-інформаційного центру міста Запоріжжя пропонує сім 

напрямків розвитку туризму міста Запоріжжя – сакральний, природний, 

історичний, козацький, індустріальний, видовищний, подієвий [206]. На нашу 

думку, використання промислових об’єктів й індустріальної спадщини міста як 

ресурсів розвитку туризму може стати не основним, але важливим напрямком 

розвитку міста Запоріжжя в контексті його переходу в пост-індустріальну фазу. 

Особливості індустріального туризму як одного з напрямків альтернативного 

туризму та його роль в соціально-економічному розвитку регіону було розглянуто 

в працях Казакова В. Л. і Пацюк В. С. [130, 131], Кулєш В. Г. [76], 

Свірідової Н. Д. [178] та інших дослідників [62].  

Нами розроблено туристичний продукт – тур «Історія Запоріжжя та його 

індустріальна міць» до складу якого входитиме екскурсія на ДніпроГЕС, 

ознайомлення з процесом виробництва на металургійних і машинобудівних 

підприємствах, прогулянка по житловому поселенню доби індустріалізації 1920-

1930-х років (Соцмісто), відвідування історико-культурних об’єктів і природних 

пам’яток на о. Хортиця [169].  

Як окремий продукт, пов’язаний із використанням індустріальної складової, 

туристам і місцевим жителям можна запропонувати тур «Доріжками кінокамери», 

до програми якого можна включити екскурсію на металургійні комбінати ПАТ 

«Запоріжсталь» та ПАТ «Дніпроспецсталь», де проходили зйомки відомого 

радянського фільму «Весна на Зарічній вулиці» (1956) та «В одне-єдине життя» 

(1986), Запорізького коксохімічного заводу, де знімалися кадри фільму «Єдина» 

(1975) за участі відомих акторів В. Висоцького, В. Золотухіна та Є. Проклової [138]. 

Повна програма розробленого нами туристичного продукту на основі 

індустріальної складової міста Запоріжжя наведена в Додатку С. 

В зв’язку з переважанням в межах міста Запоріжжя урбаністичного й 

індустріального типів ландшафту (що є наслідком присутності індустріальної 

складової) та потребою мешканців міста в спілкуванні з природою задля 

відновлення фізичних і духовних сил, а також розташуванні в межах міста 
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Запоріжжя об’єктів природо-охоронного фонду (в тому числі НЗ «Хортиця» та 

геологічного заказника «Дніпровські плавні») екологічний туризм може стати 

«золотою жилою» для туристичної галузі міста, та, що важливо, сприяти 

підвищенню рівня екологічної культури населення та вихованню екологічно 

свідомої молоді. Цей вид туризму може бути поєднаний із пригодницьким, 

екстремальним, спортивним, навчальним і фототуризмом (наприклад, походи чи 

стаціонарні екологічні табори на природоохоронних територіях, ходіння на 

байдарках та вивчення водної флори плавневої частини Хортиці, пішохідні 

екскурсії з інформацією про рослинний і тваринний світ, скелелазіння з метою 

дослідження флори петрофітного степу – все це, за власним досвідом автора, є 

надзвичайно цікавим і корисним). В Запорізькій області діє ціла низка державних і 

громадських організацій, які займаються популяризацією екологічного туризму – 

Запорізький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді (офіційний 

веб-сайт http://zoctkum.ucoz.ua/) та його районні відділи, Запорізький обласний 

осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна 

Організація Скаутів України» (започаткований 3 лютого 2011 року), громадська 

організація екологічної освіти АсЕко [169]. 

Таким чином, на основі результатів анкетування, глибинних інтерв’ю з 

експертами та на основі наших власних спостережень, можна стверджувати, що в 

майбутньому місто Запоріжжя, відповідно до глобальних тенденцій, перетвориться 

з індустріального на пост-індустріальне. В зв’язку з цією тенденцією найбільш 

перспективними напрямками розвитку міста є сектор інформаційних технологій, 

виробництво електричних автомобілів і промисловий туризм. Отже, це свідчить 

про те, що місія, сформульована в Проекті Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 

2027 року лише частково відповідає сприйняттю минулого, теперішнього та 

майбутнього мешканцями міста. 

Аналіз стратегічних напрямів розвитку міста Запоріжжя, викладених у 

Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року та Генеральному плані 

розвитку міста Запоріжжя до 2036 року. Відповідно тексту Стратегії розвитку 

міста Запоріжжя до 2028 року (затверджено Рішенням міської ради № 57 
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20.12.2017), місія Запоріжжя сформульована як «хранитель історичної пам’яті, 

сакральний центр України, колиска української нації, духовний центр слов’янської 

цивілізації, національної сили духу, Хортицький поріг з минулого в майбутнє, 

динамічне та молоде місто сталевої сили та енергії» [192, c. 13]. 

Згідно місії, сформульованої в цьому стратегічному документі, 

пріоритетними складовими іміджу та векторами майбутнього розвитку міста 

Запоріжжя є історія міста (а саме період козацтва), а також металургійна галузь, 

згадка про яку присутня у формулюванні місії міста в епітеті «сталева». 

Відповідно тексту Проекту Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року 

[192], в якості стратегічних напрямів розвитку міста виділені такі: 

Напрям А. Місто здорового довкілля та ресурсозбереження 

Напрям В. Місто підприємництва та креативної економіки 

Напрям С. Місто зручної, безпечної та креативної урбаністики 

Напрям D. Місто високої якості життя 

Як вже було зазназначено вище, Рішенням міської ради № 31 від 27.09.2017 

(оприлюднено 4.10.2017) «Про затвердження містобудівної документації 'Проект 

внесення змін до генерального плану міста Запоріжжя' та внесення змін до 

генерального плану міста Запоріжжя, затвердженого рішенням Запорізької міської 

ради від 15.09.2004 №4» [147], було затверджено містобудівну документацію 

«Проект внесення змін до генерального плану міста Запоріжжя», внесено зміни до 

генерального плану міста Запоріжжя, затвердженого рішенням Запорізької міської 

ради від 15.09.2004 №4 «Про затвердження генерального плану розвитку міста 

Запоріжжя», згідно з містобудівною документацією, затвердженою пунктом 1 

цього рішення. 

В зв’язку з цим нами було проаналізовано відповідність оновленого 

Генерального плану міста Запоріжжя принципам нового урбанізму, Новій програмі 

розвитку міст ООН [112], принципам сталого розвитку міст шляхом 

безпосереднього аналізу основного креслення оновленого Генерального плану 

міста Запоріжжя та за допомогою використання методу аналізу інформаційних 

потоків в ЗМІ. 



120 

 

В результаті нами було виділено ряд невідповідностей, серед яких передусім: 

1) розширення території промислової зони (зокрема, металургійного 

комбінату «Запоріжсталь»). Порівняння попереднього генерального плану міста 

Запоріжжя (2004) та оновленого (2017) вказує на те, що розширення промислової 

зони передбачено саме за рахунок тієї території, яка була призначена для 

озеленення. Важливо зазначити, що на данному етапі міста характеризується 

дефіцитом 1055 гектарів зелених насаджень, а в зв’язку з прийнятим рішенням 

ситуація може погіршитися; 

2) розширення селітебної забудови – збільшення житлової площі на 4,8 млн. 

кв. м. протягом декількох наступних десятиліть за рахунок багатоповерхової 

забудови в Заводському та Південному мікрорайонах міста та виділення під 

садибну забудову 650 га в районі Дослідної станції, Тепличного, Хортицького-2, 

Сикорського, а також забудова Великого Лугу та «Мостобуду-7» у Хортицькому 

районі. Всього заплановано використати 1145 га землі, з них 495 га – на 

багатоквартирну забудову. За умови щільності населення 250-450 осіб / га це 

дозволить розмістити в місті ще приблизно 120-200 тис. осіб [26]. Незважаючи на 

згадану перевагу цього кроку, він не є раціональним, в зв’язку з тим, що місто 

Запоріжжя характеризується від’ємними тенденціями природного та міграційного 

приросту й кількість перспективного населення міста Запоріжжя на 2031 рік, за 

оптимістичним прогнозом, на який спиралися розробники,  складатиме 765,4 тис. 

осіб (наразі в місті проживає 776,5 тис. осіб), новий генплан передбачає збільшення 

території під житлові забудівлі в обсязі 1077 гектарів (10,77 км. кв) за нинішньої 

площі міста у 33400 гектарів (334 км. кв), що планується здійснити переважно за 

рахунок сільськогосподарських земель [37].  

3) зменшення площ зелених насаджень в межах міста та їх компенсація 

озелененими ділянками «на папері». Відповідно до норм ДБН 360-92** [103], в 

зв’язку з особливостями фізико-географічного положення (степова зона) та 

великою кількістю промислових об’єктів, на одного мешканця міста Запоріжжя має 

припадати 21, 85 кв. м. зелених насаджень. Таким чином, наразі в місті має бути 

1630 га парків і скверів (за розмірами, співставно з площею Хортицького району). 
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Згідно з попереднім генпланом, по факту є лише 617 гектарів, тобто не вистачає 

1013 гектарів (співставно з площею Олександрівського району). В результати 

здіснено порівняння старого та оновленого генпланів, можна помітити, що існуючі 

паркові зони майже не зазнають змін. Наприклад, головний парк міста «Дубовий 

гай» не зміниться в розмірах. До парків, площу яких буде збільшено, належать парк 

Трудової слави (з 10 до 12 га) та Парк Поколінь на Бабурці (з 18 до 28 га), площу ж 

парку Перемоги, заплановано зменшити на 11 га через будівництво транспортної 

розв’язки. З метою виконання та дотримання нормативних норм, до майбутньої 

паркової зони включили всі ліси острова Хортиця (який за статусом є національним 

заповідником), лісовий масив в районі Гребного каналу (Південний мікрорайон), 

посадки в балках між Бабуркою та Дніпром (входять до складу Долинсько-

Розумовської ОТГ) і в районі річки Верхня Хортиця загальною площею 600 га. До 

майбутньої зеленої зони додали 77 га заболоченої місцевості навколо річки Верхня 

Хортиця (на межі Дніпровського та Хортицького районів) під назвою «Парк на 

Верхній Хортиці», Маркусову балку площею 35 га (проходить посередині Павло-

Кічкасу та виходить до шлакових відвалів Чорної гори) теж стане парком на 35 

гектарів, більше 100 га промислової зони (зокрема, Правобережний кар’єр, де досі 

ведеться видобуток граніту, відповідно до попереднього й оновленого генплану 

планують перетворити на аквапарк, та комплекс зі складів і невеликих виробництв 

в Бородінському мікрорайоні, між вулицею Каховської та Млиновий провулком, 

трохи нижче за течією від яхт-клубу «Запоріжсталі»). При цьому, відповідно до 

оновленого Генплану, частина існуючих зелених насаджень (близько 30 га) вже 

передана під забудову, серед яких зелені насадження по трасі Харьків-Сімферополь 

(на північ від перетину дороги на авторинок і місто Оріхів), 4 га в центрі міста, де 

на місці скверу між проспектом і цирком планують збудувати величезний торгово-

розважальний центр (це проблемне питання описано нижче), зелені насадження 

між набережною магістраллю та річкою Дніпро у Вознесенівському районі, які 

заплановано передати під «громадську забудову» чи «установи спорту». Ділянка 

площею 5,9 га поруч із Вознесенським ринком знаходиться в оренді в ТОВ «Фін-

інвест». Зелені насадження на березі річки Дніпро, що знаходяться навколо готелю 
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«Рейккарт» напроти каскаду «Радуга», були передані в оренду ще під час 

перебування на посаді міського голови Є. Карташова (2003-2010); 4 га напроти 

Вознесенського парку відведені ТОВ «Корт Інвест»; 3 га, розташовані вище, 

напроти будівництва CBS Holding, передані в оренду в Сіті Девелопменту. Таким 

чином, загальна площа площ, які в оновленому Генплані відведені під забудову, з 

урахуванням описаних і з урахуванням інших, не таких значимих надходжень, 

досягає 70 гектарів [27]. 

4) спорудження нового торгівельно-розважального центру “Сучасний центр 

міста” (фейсбук-сторінка проекту: https://www.facebook.com/zp.future.centre/). 

Зміст проекту передбачає оновлення парку імені Пушкін та алеї Яланського 

(територія в районі обласної цирку та зупинки «Універмаг 'Україна'») та 

будівництво найбільшого в регіоні сучасного торгово-розважального центру 

площею більш ніж 100 тис. кв. м., всередині якого буде розміщено 300 магазинів 

150 світових брендів, кінотеатр, більше 2500 кв.м. дитячих розважальних центрів 

та інших зон відпочинку, зона food court (фуд-корти) з більш ніж 30 кафе та 

ресторанами, ззовні – роллердром, інші місця для розваг дорослих і дітей. 

Перевагами спорудження нового торгово-розважального центру, на думку 

ініціаторів спорудження голови ради засновників Групи компаній «Олександр» 

Володимира Кальцева, є створення близько 6000 нових робочих місць, створення 

нового парку, в якому планується висадити більше 9000 од. рослин, що в 5 разів 

більше, ніж є зараз. На думку експертів, будівництво такого масштабного об’єкту 

та благоустрою території навколо нього стане стимулом для ділової активності та 

підтвердження інвестиційної привабливості регіону [185]. 

Варто зазначити, що за результатами анкетування, проведеного громадською 

організацією «ЕкоЗапоріжжя», будівництво нового торгово-розважального центру 

«Запоріжжя. Сучасний центр міста» більшість респондентів не підтримують 

(Додаток Т). На День Землі 24.03.2018 було проведено мирну екологічну акцію на 

захист парків Запоріжжя в сквері між торгівельним центром «Україна» та 

Запорізьким державним цирком, який, з точки зору активістів, має зберігатися та 

розвиватися як зелена рекреаційна зона для мешканців і гостей міста [43].   
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Таке сприйняття спорудження нового торгово-розважального центру в місті 

підтверджують і результати проведеного нами анкетування (детальніше розглянуті 

в Розділі 2). На нашу думку, це будівництво є нераціональним з точки зору 

інтересів мешканців міста мінімум з трьох причин: 1) навпроти функціонує 

торгівельний центр «Україна»; 2) спорудження торгово-розважального центру 

зменшить площу перспективних зелених насаджень на даній ділянці – тобто 

аргумент забудовників стосовно більшої кількості дерев навколо майбутнього 

торгово-розважального центру, ніж там є зараз – маніпулятивний; 3) спорудження 

торгово-розважального центру призведе до комерціалізації публічного простору 

(одного з небагатьох в центрі міста), що є порушенням права на місто для різних 

категорій мешканців. До того ж, пожежа в торгово-розважальному центрі «Зимова 

вишня», що сталася в місті Кемерово (Росія) 25 березня 2018, та в результаті якої, 

за офіційними даними, загинуло 64 особи, серед яких багато дітей, через те що 

систему пожежної сигналізації було вимкнуто, а пожежні виходи заблоковано 

[107], гостро поставила питання стосовно безпеки людей в ТРЦ.  

Дані кейси стали або потенційно можуть стати причиною конфліктних 

ситуацій в місті. Прикладом такого конфлікту інтересів громади, місцевої влади та 

бізнесу є вирубка дерев в сквері імені Яланського в центрі міста Запоріжжя в 

зв’язку з будівництвом нового ТРЦ. Дане рішення було негативно сприйнято 

громадою міста Запоріжжя, про що свідчить проведення активних протестів проти 

вирубки дерев в сквері, висловлення громадою незадоволення діями мера міста та 

вимог щодо його відставки [56]. Ситуація могла б мати інший сценарій, якщо б 

перед початком реалізації такого важливого для міста Запоріжжя проекту та 

вирубкою дерев у сквері, місцева влада провела б передпроектне дослідження 

ставлення мешканців щодо майбутнього цього публічного простору – це 

допомогло б знайти рішення, прийнятне для всіх сторін, зберегло б довіру громади 

до місцевої влади. 

Таким чином, проведений аналіз відповідності стратегічних документів 

розвитку міста Запоріжжя (Стратегії розвитку міста Запоріжжя й оновленого 

Генерального плану міста Запоріжжя) дає змогу стверджувати, що вони не 
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повністю відповідають пріоритетності потреб мешканців Запоріжжя (відповідно до 

результатів проведеного нами анкетування, наведених в Додатку У), не 

відповідають принципам сталого розвитку, положенням, викладеним у 

Лейпцизької хартії місцевого розвитку, Новій програмі розвитку міст ООН та 

інших документах. В зв’язку з цим нами запропоновано модель розвитку міста 

Запоріжжя яка базується на принципах нового урбанізму та концепції сталого 

розвитку з урахуванням суспільно-географічних особливостей території та 

передбачає розвиток міста Запоріжжя як міста комфортного та безпечного для 

життя, основними стратегічними напрямками розвитку якого є інноваційні галузі 

та індустріальний туризм. 

 

3.2 Партисипативний підхід та його використання в управлінні 

розвитком міста 

 

Результати досліджень, проведених нами на регіональному та локальному 

рівнях (2011, 2013) [97, 98, 158, 160, 167, 168, 171 та інші], дають змогу підтвердити 

вплив територіальної ідентичності на громадську активність. 

Вплив територіальної ідентичності на громадський активізм можна пояснити 

за допомогою наступного механізму. Наявність в людини певної територіальної 

ідентичності, тобто відчуття приналежності до своєї Малої Батьківщини, породжує 

в ній гордість за свою територію та стимулює інтерес до цієї місцевості, в 

результаті чого людина, яка любить свою землю, і краще знає її. Таким чином, 

зовнішньо територіальна ідентичність мешканців на локальному та регіональному 

рівнях проявляється як:  

- увага до місцевих ЗМІ (зацікавленість в інформації про власне місто та 

регіон);  

- підтримка громадських рухів з охорони культурних пам’яток та обізнаність 

в історичному минулому території;  

- підтримка громадських рухів з охорони довкілля та обізнаність в природних 

пам’ятках рідного краю;  
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- підтримка спортивних команд, знання про культурні та природні пам’ятки 

й екологічні рухи.  

На підтвердження цих тез наведемо результати анкетування, проведеного в 

2011 році, щодо даних проявів територіальної ідентичності на регіональному та 

локальному рівні.  

Регіональна та локальна ідентичність. 92,3 % респондентів (169 з 183 

опитаних) вважають себе мешканцями цієї території, проте лише 66,7 % (122 

респонденти з 183 опитаних) вважають Запорізький край своєю малою 

Батьківщиною [97]. 

Увага до місцевих ЗМІ. 22 респонденти постійно виділяють новини стосовно 

власної місцевості у повідомленнях центральної преси та телебачення, 17 опитаних 

– постійно, 14 – рідко, 8 – ніколи. Респонденти старших вікових груп проявляють 

високий рівень уваги до місцевих ЗМІ: 14 опитаних постійно слідкують за 

інформацією у місцевих ЗМІ, 9 опитаних – періодично [97]. 

Підтримка охорони культурних пам’яток. Майже 80 % респондентів 

молодіжної аудиторії (125 осіб з 160 опитаних) стверджують, що підтримують 

громадські рухи з охорони культурних пам’яток регіону. Інша частина 

респондентів не підтримує ці рухи через незацікавленість чи думки про відсутність 

важливих історико-культурних пам’яток на території регіону (більше 30 % 

опитаних не змогли назвати жодного історико-культурного об’єкта Запорізької 

області).  Респонденти старших вікових груп набагато краще обізнані щодо 

історико-культурних пам’яток регіону, проте це пояснюється не лише вищим 

рівнем територіальної ідентичності у старших вікових групах, а й вищим рівнем 

загальної ерудиції [97]. Пам’ятки Запорізької області (знаходяться в швидкій 

транспортній доступності для мешканців міста Запоріжжя), які були найчастіше 

згадані респондентами наведені в Додатку Л.2. 

Підтримка екологічних громадських рухів. 80% респондентів усіх категорій 

опитаних (147 з 183 осіб) відповіли, що підтримують діяльність організацій з 

охорони довкілля, інша частина респондентів не підтримує діяльність організацій 

з охорони довкілля через незацікавленість чи думки про неефективність їх 
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діяльності. Неглибоким, на жаль, виявилося знання респондентами природних 

пам’яток краю – майже 44 % опитаних не змогли згадати жодної [97, 166]. 

Підтримка спортивних команд регіону. Відношення мешканців міста 

Запоріжжя та області до спортивного життя регіону не можна назвати байдужим. 

Про це свідчать результати здійсненого нами анкетування на тему «Регіональна 

ідентичність мешканців Запорізької області», а саме співвідношення відповідей на 

питання «Чи цікавитесь Ви спортивним життям регіону? За які спортивні команди 

вболіваєте?» – так з 60 опитаних, що постійно проживають у м. Запоріжжя 15 осіб 

(25 %) відповіли, що цікавляться спортивним життям регіону, а зі 100 респондентів, 

які походять з інших населених пунктів Запорізької області спортивним життям 

регіону цікавляться 36 респондентів (36 %) вони є вболівальниками за регіональні 

та місцеві команди (ФК «Металург», місцеві та регіональні спортивні клуби та 

команди), 64 респонденти (64 %) не цікавляться взагалі або вболівають за більш 

відомі та успішні команди. В той час не можна не зазначити, що місцева футбольна 

команда не викликає поваги та відчуття гордості через свої низькі результати та 

останні місця в турнірних таблицях і стає об’єктом сарказму. Але, не зважаючи на 

рейтинг місцевого футбольного клубу, небайдужість до спортивного життя та 

зацікавленість влади до розвитку цієї сфери дали поштовх до проведення 

реконструкції запорізького стадіону та спорудження «Славутич – Арени» як 

«рідного» стадіону ФК «Металург», зміна назви вул. Спортивної на вул. 

Лобановського є прикладом впливу територіальної ідентичності на трансформацію 

простору [97]. 

Взаємовплив факторів привабливості проживання та сили прояву 

інтралокальної ідентичності мешканців м. Запоріжжя. Аналіз оцінок, які дали 

респонденти кожному з районів міста на основі факторів його привабливості для 

проживання (розглянуто в Розділі 2), дає можливість визначити загальні 

вподобання респондентів щодо бажаного району проживання та виявити акцент у 

пріоритетах між факторами привабливості району та власним інтралокальним 

рівнем територіальної ідентичності.  

Вподобання респондентів щодо району проживання розподілялись: 
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1. Мешканці Олександрівського, Комунарського, Дніпровського, 

Хортицького та Шевченківського районів найкращим місцем для проживання 

вважають свій власний район. Мешканці Вознесенського району поставили 

власний район на друге місце. Мешканці Заводського району вважають свій район 

найгіршим для проживання [160]. 

2. Мешканці «старої» частини міста – Олександрівського, Комунарського та 

Шевченківського районів схожі у своїх вподобаннях. Окрім власного району 

проживання, їм подобаються сусідні райони (ті, що ближчі до центру міста) та 

Правий берег – Дніпровський і Хортицький райони, показники яких у більшості 

випадків співпадають [160]. 

3. Мешканці Дніпровського району (спального) на другу позицію після свого 

ставлять Комунальний і Хортицький райони – також спальні, але гірші за 

транспортною доступністю (надають перевагу спальним районам). Мешканці 

Хортицького (спального) району на другу позицію після власного району 

поставили Дніпровський і Вознесенський райони через їх кращу транспортну 

доступність (стомилися від щоденної дороги через мости) [160]; 

4. Мешканці Вознесенського району кращим за свій район вважають 

Хортицький – більш затишний та екологічно чистий [160]. 

Таким чином, райони міста за вподобанням мешканців можна згрупувати:  

1) Стара частина міста – Комунарський, Шевченківський та 

Олександрівський райони; 

2) Правий берег – Дніпровський і Хортицький райони;  

3) Центр – Вознесенського район;  

4) Промислова зона – Заводський район [160]. 

Аналіз відповідей респондентів також дає нам змогу визначити домінуючий 

тип ідентичності для респондентів із більшості районів м. Запоріжжя: 

1. Переважна більшість респондентів Олександрівського району (77%) 

проявляє транстрадиційну територіальну ідентичність («я люблю свою землю, 

тому що це моя рідна земля з усіма її перевагами та недоліками»), менша частка – 

надтрадиційну ідентичність («моя земля найкраща, бо вона найбільш престижна, 
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менш престижні території є гіршими за неї, більш розвинуті – кращими»), що 

обумовлено різними чинниками привабливості району проживання (престиж 

району, озелененість і затишність, високий рівень розвитку інфраструктури 

порівняно з іншими районами міста – 6,25, 10,4 та 12,5% відповідно, в тому числі 

й комплексно). 

2. Кількісний розподіл респондентів Хортицького району за видами 

територіальної ідентичності виявився наступний: 63,2% опитаних проявляють 

транстрадиційну територіальну ідентичність, інша частина – надтрадиційну 

ідентичність, пов’язану з факторами привабливості проживання – престижність, 

озелененість та затишність (по 2,6%), високий рівень розвитку інфраструктури 

(15,8%). 2,6% респондентів бажали б змінити теперішній район проживання, тому 

не асоціюють себе з ним. 

3. Транстрадиційну інтралокальну територіальну ідентичність і бажання 

змінити район проживання проявила однакова кількість мешканців Заводського 

району (по 42,8%). 14,3% опитаних виявили надтрадиційний вид територіальної 

ідентичності, фактор привабливості – озелененість та затишність району. 

4. Для більшості респондентів Шевченківського району (61,5%) характерним 

є транстрадиційний вид територіальної ідентичності, 15,5% опитаних проявляють 

надтрадиційну територіальну ідентичність, 23% висловлюють активне бажання 

змінити даний район проживання на інший, не пов’язують себе з теперішнім 

районом проживання. 

Таким чином, в Олександрівському, Комунарському, Дніпровському, 

Хортицькому та Шевченківському райони переваги районів, а також укоріненість 

та ментальна прив’язаність мешканців перекривають певні недоліки району. 

Мешканці Заводського району, навпаки, знають особливості (на жаль, негативні) 

свого району настільки добре, що бажають його змінити. 

Ієрархічний зв’язок між локальним та інтролокальним рівнями 

територіальної ідентичності населення та їх вплив на громадську активність 

мешканців міста. Ще одним важливим питанням, яке ми поставили собі в процесі 

дослідження, стосується взаємодії та наслідковості між інтралокальним і 
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локальним рівнями територіальної ідентичності населення. Відповідь на нього 

дозволить встановити зв'язок між цими найнижчими таксономічними рівнями і, 

таким чином, виявить мотивацію населення щодо підвищення комфортності життя 

на рівні власного району проживання та населеного пункту.  

На існування ланцюгового зв'язку між інтралокальним і локальним рівнем 

територіальної ідентичності вказує те, що респонденти з Олександрівського та 

Хортицького районів міста, які дали найвищу оцінку привабливості для 

проживання власних районів (1,6 та 2,2 з 7 відповідно), вище оцінюють й інші 

райони міста (сума рангів 26,4 та 26.5 відповідно) – отже, і місто в цілому; мешканці 

Заводського району, які найнижче за респондентів з інших районів оцінили свій 

район (5,8 з 7), найнижче оцінили й інші райони міста (сума рангів 29,6) – а, отже, 

і місто в цілому (Додаток К) [160].  

Ланцюговий зв’язок є одним з проявів кумулятивної взаємодії територіальної 

ідентичності на різних ієрархічних рівнях. Для визначення наслідковості між 

громадською активністю респондентів на інтралокальному та локальному рівнях 

ми порівняли співвідношення відповідей по блокам «Громадська активність 

(Інтралокальний рівень) та «Локальний патріотизм респондента, громадська 

активність». Що стосується реальних дій з благоустрою території, то більше уваги 

власному району проживання приділяють респонденти з Комунарського та 

Заводського районів міста: активнішими в діяльності з благоустрою всього міста, 

ніж власного району є респонденти з Шевченківського району. Мешканці 

Олександрівського, Хортицького та Дніпровського районів є проявляють однакову 

активність на обох рівнях [160]. 

Таким чином, на основі співвідношення між інтралокальним і локальним 

проявом громадської активності респондентів можна стверджувати наступне:  

1) респонденти з Олександрівського та Хортицького району ототожнюють 

власний район проживанням з містом в цілому: на їх думку, покращення близької 

їм території відповідно є покращенням умов проживання в усьому місті – 

інтралокальний і локальний рівні ідентичності взаємопов’язані між собою; 
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2) респонденти з Комунарського та Заводського районів міста сприймають 

свій район проживання не в контексті, а автономно від всього міста – посилений 

інтралокальний рівень територіальної ідентичності;  

3) респонденти з Шевченківського району вважають важливішим для себе 

ситуацію в місті в цілому, їх громадська активність переважно направлена на місто 

взагалі – посилений локальний рівень територіальної ідентичності [160].  

На перший погляд здається, що основним в даному випадку виступає така 

характеристика району як центральність: із віддаленістю від центру міста зростає 

інтралокальний рівень ідентичності та зменшується локальний [160]. 

Насправді ж відсутність ланцюгового зв’язку між інтралокальним та 

локальним рівнями ідентичності населення (мій район проживання = моє місто) 

вказує на проблемну ситуацію, підсвідоме розуміння якої зумовлює два різні 

сценарії поведінки людей, які проживають на даній території:  

1) ізоляція – першочерговим завданням є вирішити існуючі проблеми на 

своїй території незалежно від міста в цілому;  

2) заміщення – респонденти ідентифікують себе з містом більше ніж з 

районом проживання (коли в середньому ситуація по місту є кращою, ніж ситуація 

в цьому конкретному районі), «закривають очі» на конкретні проблеми власного 

району, вважаючи, що покращення життя в місті в цілому, поліпшить ситуацію і в 

їх районі проживання, хоча самі приділяють цьому менше уваги [160]. 

Аналіз створення ОСББ в місті Запоріжжя як індикатор розвитку 

партисипативної демократії. В якості індикатор розвитку партисипативної 

демократії, на думку автора, можна використати територіальні відмінності 

динаміки створення ОСББ в місті Запоріжжя. Створення ОСББ та сприяння їх 

розвитку є пріоритетними напрямками реформування системи ЖКГ у місті 

Запоріжжя [157, с. 57]. На основі даних сайту Запорізької міської ради [189], нами 

було проаналізовано динаміку створення ОСББ в різних адміністративних районах 

міста Запоріжжя за період з 1.02.2017 по 1.11.2018. За цей період в місті Запоріжжя 

було створено 104 ОСББ (з 938 наявних), з них: у Вознесенівському районі – 19, у 

Дніпровському – 20, в Заводському – 2, в Комунарському – 16, в 



131 

 

Олександрівському – 6, в Хортицькому – 10, в Шевченківському – 31. Отже, за цей 

період найбільш активними в створенні ОСББ виявилися мешканці 

Шевченківського району, а найменш активними – мешканці Заводського району. 

Такий розподіл, на думку автора відображає вид територіальної ідентичності 

та сценарій поведінки, притаманний мешканцям різних адміністративних районів 

міста Запоріжжя.  

На основі отриманих нами результатів, в тому числі, аналізі відповідей 

експертів, нами було виділено шість факторів, що є гальмівними чинниками 

розвитку партисипативної демократії як важливої складової управління розвитком 

міста в Запоріжжя: 1) заполітизованість місцевої влади; 2) низький рівень 

відповідальності мешканців щодо розвитку міста; 4) низький рівень політичної 

культури мешканців міста; 5) низький рівень політичної активності мешканців 

міста; 6) недостатня комунікація між місцевою владою, бізнесом і мешканцями 

міста. 

 

3.3 Трансформація системи управління розвитком міста Запоріжжя 

 

Структура управління містом Запоріжжя. Розглянемо більш детально 

структуру системи управління містом на прикладі міста Запоріжжя. Структура 

управління містом Запоріжжя включає в себе три основні складові:  

- міську раду;  

- міського голову;  

- виконавчий комітет.  

Міській раді підпорядковується Управління по забезпеченню роботи 

Запорізької міської ради та Секретар міської ради. 

У підпорядкуванні міського голови знаходяться прес-служба міського 

голови, помічники та радники, секретар міської голови, Перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади (5), Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 
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Міському голові та Першому заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради підпорядковуються Департамент комунальної власності 

та приватизації, Департамент архітектури та містобудування, Управління з питань 

земельних відносин, Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку, 

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю, Відділ охорони 

культурної спадщини. 

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади (№ 

1) підпорядковуються Управління з питань екологічної безпеки, Департамент 

реєстраційних послуг, Департамент освіти і науки, Департамент надання 

адміністративних послуг та розвитку підприємництва, Управління з питань 

попередження надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення.  

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади (№ 

2) підпорядковуються Департамент спорту, сім’ї та молоді, Департамент охорони 

здоров’я, Департамент культури і туризму, Служба (управління) в справах дітей, 

Управління з питань праці, Управління соціального захисту населення. 

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади (№ 

3) підпорядковуються Департамент економічного розвитку та Департамент 

фінансової та бюджетної політики.  

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади (№ 

4) підпорядковуються Департамент інфраструктури та благоустрою й Інспекція з 

благоустрою. 

Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади (№ 

5) підпорядковується Департамент з управління ЖКГ. 

Керуючому справами виконавчого комітету міської ради підпорядковуються 

Архівне управління, Департамент правового забезпечення, Управління 

внутрішньої політики, преси та інформації, Апарат виконавчого комітету, Районні 

адміністрації Запорізької міської ради, Управління соціального захисту населення. 

Апарат виконавчого комітету включає Відділ по роботі зі зверненнями 

громадян, Сектор з питань доступу до публічної інформації, Відділ організаційної 

та кадрової роботи, Загальний відділ, Відділ бухгалтерського обліку та звітності, 
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Відділ координаційної роботи правоохоронних органів, Сектор мобілізаційної та 

режимно-секретної роботи.  

Управління соціального захисту населення всіх 7 адміністративних районів 

міста підпорядковуються районним адміністраціям Запорізької міської ради (7). 

Схема структури управління містом Запоріжжя [200] наведена в Додатку Ф. 

Сучасною тенденцією в сфері управління розвитком міст в Україні є 

створення комунальних підприємств при міській раді, діяльність яких спрямована 

на розвиток міста та включає, зокрема, проведення досліджень, взаємодію та 

співпрацю з основним замовником управління розвитком міста – його 

мешканцями. Такі організації функціонують у ряді українських міст, зокрема в 

Києві (Комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут 

соціально-економічного розвитку міста», у Вінниці (КП «Інститут розвитку міст), 

Полтаві (Комунальна організація «Інститут розвитку міста» Полтавської міської 

ради) й інших містах. 

Рішенням Запорізької міської ради «Про комунальне підприємство «Інститут 

розвитку міста» Запорізької міської ради № 35 від 30.05.2018 було вирішено 

перейменувати комунальне підприємство «Запорізьке енергетичне агентство» 

Запорізької міської ради на комунальне підприємство «Інститут розвитку міста 

Запоріжжя» Запорізької міської ради, затвердити статут комунального 

підприємства «Інститут розвитку міста Запоріжжя» Запорізької міської ради в 

новій редакції, доручити департаменту економічного розвитку міської ради вжити 

заходів щодо державної реєстрації статуту комунального підприємства «Інститут 

розвитку міста Запоріжжя» Запорізької міської ради в новій редакції відповідно до 

чинного законодавства [148]. 

Аналіз Статуту КП «Інститут розвитку міста Запоріжжя» Запорізької міської 

ради» [188] свідчить про те, що дана організація, діяльність якої фінансується 

Запорізькою міською радою (виражає інтереси громади міста Запоріжжя), не має 

серед предметів своєї діяльності пунктів і положень, які б стосувалися залучення 

мешканців міста до процесу управління його розвитком. Натомість, в даному 

документі увага переважно приділяється підвищенню енергоефективності, 
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залученню інвестицій, що, безперечно є важливою, але недостатньою умовою 

ефективного розвитку міста в сучасних умовах. На думку автора, в Статуті КП 

«Інститут розвитку міста Запоріжжя» Запорізької міської ради» не приділено 

належної уваги питанням залучення населення міста до процесу управління його 

розвитком, окрім пункту 2.2.6. Проведення аналітичних та соціологічних 

досліджень для визначення громадської думки, перспектив розвитку міста у цілому 

та окремих галузей і пункту 2.2.7. проведення соціологічних, соціально-

економічних, техніко-економічних, фінансових, юридичних та інших аналітичних 

досліджень та експертиз, повʼязаних з розвитком міста [188]. Це свідчить про те, 

що, незважаючи на нову назву, дана організація зберегла фокус на попередню 

сферу своєї діяльності (питання енергетики й енергоефективності), розширивши її 

за рахунок додаткових сфер (зокрема, інформація та телекомунікації, монтаж 

водопровідних мереж, систем опалення і кондиціювання, здійснення видавничої 

діяльності тощо), але не включивши в коло свого впливу, на нашу думку, 

принципові моменти в управлінні розвитком міста – участь громади та шляхи її 

залучення до процесу управління розвитком міста [188]. 

Моніторинг Інтернет ЗМІ показав, що з моменту своєї реєстрації КП 

«Інститут розвитку міста» Запорізької міської ради лише одноразово був згаданий 

в місцевому ЗМІ в негативному контексті [49]. 

Структура управління містом Запоріжжя на рівні адміністративних 

районів. Діяльність органів управління районної адміністрації Запорізької міської 

ради по Вознесенівському, Дніпровському, Комунарському, Олександрівському, 

Заводському, Хортицькому, Шевченківському району визначається Положенням 

про районну адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському, 

Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, 

Шевченківському району, затвердженим Рішенням Запорізької міської ради 

25.01.2017 № 52 (далі – Положення). 

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському, 

Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, 

Шевченківському району (далі – районна адміністрація) є виконавчим органом 
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Запорізької міської ради (далі – міської ради) в районі міста (п. 1.1); є складовою 

частиною єдиної системи місцевого самоврядування у місті. Районна адміністрація 

підзвітна та підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету 

міської ради, міському голові (п. 1.2).  

Головним завданням районної адміністрації є забезпечення комплексного 

соціально-економічного розвиток району та реалізація політики міської ради у 

визначених законодавством сферах управління (п 1.3).  

У своїй діяльності районна адміністрація керується Конституцією України, 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами 

України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Запорізької обласної 

ради, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації, 

рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського 

голови, а також цим Положенням (п. 1.4) [141]. 

Структура органів управління районної адміністрації Запорізької міської 

ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, 

Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському району затверджена 

Розпорядженням міського голови від 17.05.2012 № 242р (зі змінами). 

Районну адміністрацію очолює Голова районної адміністрації, якому 

підпорядковуються 4 заступники. В підпорядкуванні першого заступника голови 

районної адміністрації знаходиться Сектор по культурі та спорту, а також до його 

обов’язків входить співпраця з Службою (управління) в справах дітей Запорізької 

міської ради, Управлінням праці та соціального захисту населення Запорізької 

міської ради по району, Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради. В 

підпорядкуванні другого заступника Голови районної адміністрації знаходиться 

Відділ економічного розвитку та підприємництва. Третій заступник Голови 

районної адміністрації опікується роботою Відділу житлово-комунального 

господарства. В підпорядкуванні четвертого заступника Голови районної 

адміністрації знаходяться Відділ організаційної та кадрової роботи, Загальний 

відділ і Відділ ведення Державного реєстру виборців. Відділ бухгалтерського 
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обліку та звітності та Відділ адміністративно-правової роботи підпорядковується 

безпосередньо заступника Голови районної адміністрації. Структура органів 

управління районної адміністрації Запорізької міської ради по по 

Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Хортицькому, 

Олександрівському, Шевченківському району наведена в Додатку Х. 

Реалізація принципів управління в системі управління розвитком міста 

Запоріжжя. Нами було проаналізовано дотримання ряду принципів управління та 

їх реалізацію за допомогою сучасних інструментів партисипативної демократії в 

місті Запоріжжя. 

Реалізація принципу субсидіарності є важливою умовою підвищення 

ефективності управління розвитком міста. Формою реалізації принципу 

субсидіарності на місцевому рівні є функціонування та розвиток мережі Центрів 

надання адміністративних послуг (ЦНАП). На території міста Запоріжжя 

функціонують шість філій Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). 

Забезпечується робота та функціонує сайт, який допомагає отримати інформацію 

щодо процедур отримання адміністративних послуг, у тому числі дозвільних 

документів, нормативно-правових актів, що регламентують їх надання, іншу 

інформацію, надає можливість ознайомитись з переліками документів, необхідних 

для отримання послуг і роздрукувати бланки заяв. Упродовж 2017 року кількість 

адміністративних послуг, що надаються через філії Центру збільшилася з 77 до 136, 

з яких 96 послуг, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України та є 

обов’язковими для видачі в межах ЦНАПу та 40 послуг, які стосуються документів 

дозвільного характеру. ЦНАП співпрацює з 22 адміністративними органами, з яких 

5 – органи місцевого самоврядування, 17 – обласні та територіальні органи 

центральної виконавчої влади. Щоденно філії відвідують від 500 до 600 заявників. 

Упродовж 2017 року до філій ЦНАП звернулося 61,16 тис. суб’єктів: надано 56,56 

тис. адміністративних послуг (в тому числі документів дозвільного характеру); 

зареєстровано 5,52 тис. декларацій; надано адміністраторами 57,32 тис. 

консультацій; відмовлено у видачі документів дозвільного характеру – 3789; 

відмовлено у реєстрації декларацій – 820. Проблемними питаннями роботи ЦНАП 
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в місті Запоріжжя є обтяжливі процедури при отриманні документів дозвільного 

характеру (переведення житлового приміщення в нежитлове, договір оренди землі, 

нерухомості, дозвіл на рекламу, тощо), значне подорожчання оренди землі та 

зростання земельного податку (через врахування коефіцієнта інфляції та 

нормативної оцінки землі), кадровий дефіцит, відсутність кваліфікованого 

персоналу, низький рівень дисципліни найманих працівників, адміністративні 

бар’єри підключення до джерел енергії (висока вартість, непрозора діяльність 

монополістів-надавачів послуг енергетики та газу). Шляхами вирішення є 

розширення переліку надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, 

забезпечення виконання вимог та порядку надання адміністративних послуг,  

спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру, створення філій 

центру в Хортицькому, Шевченківському районах, Південному мікрорайоні міста 

та відповідне оснащення робочих місць для адміністраторів і суб’єктів надання 

адміністративних послуг, надання адміністративних послуг в електронній формі та 

доступ суб’єктів звернення до інформації про них з використанням мережі Інтернет 

через Єдиний державний портал адміністративних послуг [183, с. 17-18]. 

Реалізація принципу прозорості управління в місті Запоріжжя забезпечується 

діяльністю Громадської ради – консультаційного органу при Запорізькій міській 

адміністрації. Автором було проаналізовано аспекти залучення громадськості в 

процес управління розвитком міста Запоріжжя. На даний момент при мерії міста 

Запоріжжя діє Громадська рада, діяльність якої в правовому полі регулюється 

Рішенням виконавчого комітету від 23.06.2011 № 282 «Про погодження положення 

про Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької міської влади» [151], 

Рішенням виконавчого комітету від 21.04.2011 № 191 «Про затвердження складу 

Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради» [35]. 

Відповідно до офіційної інформації, поданої в Звіті про діяльність Громадської 

ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради за 2016 рік, Громадська 

рада розпочала свою роботу з березня 2016 року. 101 громадська організація 

виявила бажання працювати у Громадській раді з метою налагодження ефективної 

взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, врахування 
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громадської думки під час формування та реалізації рішень органів місцевого 

самоврядування. Протягом 2016 року проведено 4 засідання Громадської ради, 9 

засідань Президії, засідання комітетів. Громадська рада при виконавчому комітеті 

Запорізької міської ради тісно взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. Системно працюють постійні комітети Громадської ради, 

налагоджена взаємодія голів комітетів з відповідними управліннями та 

департаментами Запорізької міської влади, проводяться сумісні засідання з 

комітетами [60]. На даний момент до складу Громадської ради при виконавчому 

комітеті Запорізької міської ради входить 101 громадська організація [151]. 

Використання інновацій (принцип інновативності) дозволяє зробити процес 

управління розвитку міста більш ефективним завдяки підвищенню оперативності 

виконання управлінських завдань, синергії користувачів інформаційних 

технологій, стимулюванню ініціатив мешканців міста. Задля розуміння результатів 

реалізації принципу інновативновності автором було проаналізовано статистику 

звернень мешканців міста Запоріжжя на електронному ресурсі «Відкрите місто» 

стосовно проблем розвитку міського простору. Електронний ресурс «Відкрите 

місто» дозволяє користувачам (мешканцям міста) позначати на інтерактивній карті 

проблемні місця (наприклад, яму на дорозі, прорив каналізації тощо) та надсилати 

запити до відповідних міських служб з метою їх швидкого реагування й усунення 

даної проблеми. В якості репрезентативних, нами було обрано періоди 1.12.2015 – 

1.12.2016 та 1.12.2016 – 1.12.2017 року. Відповідно до інформації, поданої на сайті 

«Відкрите місто» [20], протягом періоду 1.12.2015 – 1.12.2016 було подано всього 

321 одне звернення, 16 з яких було закрито протягом цього періоду, 75 з яких 

відкриті та решта заявок (230) знаходилися в роботі на момент 1.12.2016. Протягом 

даного періоду найбільша кількість звернень стосувалася проблем розвитку 

території Вознесенівського району міста (133 заявки), найменша – Заводського 

району (3 заявки). В цілому, за кількістю заявок стосовно проблем розвитку та 

облаштування території, можна скласти такий рейтинг районів міста у порядку 

спадання кількості звернень щодо необхідності вирішення проблем розвитку 

міської території: 1. Вознесенівський район (133 заявки); 2. Дніпровський район (69 
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заявок); 3. Шевченківський район (43 заявки); 4. Олександрівський район (17 

заявок); 5. Комунарський район (6 заявок); 6. Хортицький район (5 заявок); 7. 

Заводський район (3 заявки) [20]. Протягом наступного проаналізованого нами 

періоду (1.12.2016 – 1.12.2017) найбільша кількість звернень було подано 

мешканцями Вознесенівського району міста (81 заявка), найменша кількість заявок 

стосувалася проблем розвитку та вирішення проблем облаштування території 

Заводського району міста (18 звернень). Загалом, відповідно до кількості звернень 

стосовно необхідності вирішення питань розвитку міського простору протягом 

періоду 1.12.2016 – 1.12.2017, можна скласти такий рейтинг районів міста в 

порядку спадання кількості звернень щодо необхідності вирішення проблем 

розвитку міської території: 1. Вознесенівський район (81 заявка); 2. Дніпровський 

район (66 заявок); 3. Олександрівський район (40 заявок); 4. Хортицький район (37 

заявок); 5. Комунарський район (31 заявка); 6. Шевченківський район (23 заявки); 

7. Заводський район (18 звернень) [20] (Додаток Ц). Результати проведеного нами 

дослідження свідчать, що такий розподіл звернень мешканців міста стосовно 

проблем розвитку міської території зумовлений не лише кількістю проблем, 

пов’язаних із розвитком міського простору чи необхідністю облаштування певної 

території, а й корелює із рівнем громадянської активності та відчуттям 

приналежності до свого району проживання та міста в цілому (описано в п. 3.1). 

Більш ефективна реалізація принципу інновативності стане можливою 

завдяки створенню та широкому користуванню геоінформаційними системами. 

Можливість отримати максимально цілісну картину ситуації, що існує на даний 

момент, її попередньої динаміки та прогнозу на майбутнє може нам дати 

використання геоінформаційних технологій, тобто створення бази даних 

геоінформаційної системи з загальним набором показників для декількох часових 

зрізів. На основі аналізу окремих і послідовних візуалізацій зібраних даних 

можливе виявлення причин, динаміки та локалізації трансформацій міського 

простору і, таким чином, їх регулювання. Спираючись на вищесказане, ми 

вважаємо доцільним і корисним створення бази даних геоінформаційної системи, 

яка дозволить отримати цілісне уявлення про хід і причини трансформацій районів 
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міста. В якості пілотного проекту нами було розроблено структуру бази даних 

геоінформаційної системи «Трансформація функцій території Шевченківського 

району міста Запоріжжя», використання якої дозволить отримати цілісне уявлення 

про хід і причини просторових трансформацій Шевченківського району, виявити 

значення підприємства як фактора розвитку міського простору, запропонувати 

ефективну стратегію розвитку території Шевченківського району [96, 99, 101]. 

Вибір Шевченківського району в якості географічної основи для створення 

майбутньої бази даних обумовлений тим, що соціальна інфраструктура 

Шевченківського району практично повністю була сформована завдяки 

фінансуванню районоформуючих підприємств в радянський період [222]. 

Структуру бази даних геоінформаційної системи «Трансформація функцій 

території Шевченківського району міста Запоріжжя» наведено в Додатку Ш.  

Ґрунтуючись на проведеному аналізі структури управління містом 

Запоріжжя на загальноміському рівні та на рівні адміністративних районів міста, 

дослідженні проявів ланцюгового зв’язку територіальної ідентичності та розвитку 

партисипативної демократії в місті Запоріжжя, ми вважаємо, що в контексті нових 

глобальних викликів і проведення реформ, існуюча управлінська структура міста 

Запоріжжя не є ефективною. Управління розвитком міста – це складний і 

різноаспектний процес, який передбачає участь багатьох акторів, в тому числі 

влади міста, населення міста та місцевого бізнесу. Важливою умовою ефективного 

управління розвитком міста на сучасному етапі є довіра, інтенсивна взаємодія та 

тісна співпраця цих акторів управління розвитком міста задля досягнення спільної 

мети – життя в безпечному, заможному, комфортному місті. Це вимагає 

зустрічного руху всіх акторів розвитку міста в задоволенні потреб і реалізації 

інтересів як кожного містянина так і всієї громади в цілому. З точки зору 

інституційного забезпечення, на нашу думку, існуюча структура управління містом 

Запоріжжя на рівні міста та на рівні адміністративних районів має бути певним 

чином трансформована з урахуванням важливості дотримання принципів 

управління (наведені в Розділі 1) та розвитку партисипативної демократії. На нашу 

думку, розвиток партисипативної демократії як функціональне завдання наразі не 
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покладений на жоден з підрозділів міської влади, а новостворений КП «Інститут 

розвитку міста» Запорізької міської ради має інший фокус діяльності (на основі 

аналізу Статуту) [219]. 

Отже, ми пропонуємо створити в складі Запорізької міської ради та районних 

адміністрацій відділи взаємодії з місцевою громадою, основною метою діяльності 

якого буде налагодження діалогу й активізація співпраці між владою, місцевим 

бізнесом і мешканцями міста (Додаток Ю). Безпосередньо даний відділ буде 

підпорядковуватися Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів влади (№ 3), якому також підпорядковуються Департамент спорту, сім’ї та 

молоді, Департамент охорони здоров’я, Департамент культури і туризму, Служба 

(управління) в справах дітей, Управління з питань праці, Управління соціального 

захисту населення. На основі проведених досліджень, наших власних спостережень 

і висновків, понятійної структури CLEAR нами було розроблено перелік завдань 

відділу взаємодії з міською громадою на місцевому рівні, який включатиме 

наступне:  

- організацію проведення на регулярній основі (раз на місяць) безкоштовних 

лекцій і семінарів про інструменти партисипативної демократії для мешканців 

міста та представників місцевої влади з метою посилення можливості участі 

мешканців міста в процесі управління розвитком міста; 

- проведення культурно-просвітницьких заходів про досягнення в різних 

галузях і сферах життя міста (проведення відритих лекцій, організацій музейних 

виставок, створення art-об’єктів – у тому числі, мистецьких інсталяцій та 

культурних інтервенцій в міський простір міста Запоріжжя); 

- координацію створення та роботи муніципальної ГІС, технічна та 

консультативна підтримка користувачів (мешканців міста) з питань користування 

муніципальною ГІС; 

- проведення роботи з молоддю з метою зменшення міграції: проведення 

зустрічей молоді з міською владою, представниками місцевого бізнесу задля 

формування в молодих людей усвідомлення можливостей реалізувати себе в 

рідному місті; 
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- створення Центру міської історії та спадщини міста Запоріжжя, метою 

діяльності якого буде популяризація історії міста, проведення досліджень з історії, 

організація семінарів і воркшопів з історичної тематики та захисту історико-

культурної спадщини міста Запоріжжя, організація проведення на регулярній 

основі (раз на місяць) безкоштовних екскурсій містом Запоріжжя задля збагачення 

містян знаннями про історію рідного міста, посилення територіальної ідентичності 

та формування в них відповідального ставлення до його природної та історико-

культурної спадщини; 

- залучення мешканців міста до написання стратегій розвитку міста шляхом: 

1) проведення опитувань містян щодо територіального планування міста 

Запоріжжя (модернізація спортивних і дитячих майданчиків, створення нових; 

модернізація та благоустрій вулиць, в тому числі їх освітлення; 2) залучення до 

майбутнього процесу ревіталізації промислових об’єктів, що наразі не 

функціонують; 3) проведення опитувань щодо нової забудови об’єктами житлової, 

промислової та громадської зони; 4) проведення опитувань щодо створення нових 

паркових зон і збереження існуючих паркових зон та зелених насаджень; 5) 

проведення опитувань мешканців міста щодо екологічної ситуації в місті; 

- організацію громадських слухань, інформування мешканців міста про їх 

проведення, поширення інформації в ЗМІ та соціальних мережах, підготовка 

робочих матеріалів, проведення громадських слухань; 

- активне ведення (наповнення актуальною та цікавою інформацією) 

офіційної сторінки Запорізької міської влади в соціальній мережі (станом на 

13.12.2018, діючу сторінку Запорізької міської ради в соціальній мережі «Фейсбук» 

вподобало 459 осіб та підписано 541 особа – отже, 1000 осіб, що скдадає 0,13 % 

населення міста Запоріжжя) [219]. 

Міському відділу з питань взаємодії з місцевою громадою будуть 

підпорядковуватися районні відділи з питань взаємодії з місцевою громадою, які 

будуть функціонувати в кожному з адміністративних районів міста Запоріжжя. В 

структурі управління адміністративним районом районні відділи з питань взаємодії 

з місцевою громадою будуть підпорядковуватися безпоседньо Голові району 
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(Додаток Я). Завданнями районних відділів з питань взаємодії з місцевою громадою 

буде реалізація рішень міського відділу з питань взаємодії з місцевою громадою, а 

також проведення загальнорайонних заходів з метою укріплення внутрішніх 

горизонтальних зв’язків в територіальній спільноті району, участь у розробці 

Стратегії розвитку міста та району, містобудівної документації тощо. 

Загальнорайонні заходи спільноти мешканців адміністративного району 

сприятимуть самоорганізації громади у вирішенні питань поліпшення та 

модернізації прибудинкової території, дитячих та спортивних майданчиків, 

публічних просторів і рекреаційних зон районного значення. Розробка Стратегії 

соціально-економічного розвитку міста на районному рівні проходитиме в такі 

етапи: 1) опитування населення щодо сприйняття району проживання в структурі 

міста, сприйняття інфраструктури району проживання в порівнянні з 

загальноміською, задоволення надання послуг порівняно з загальноміським, 

бажання чи небажання нової забудови в районі проживання, спорудження нових 

об’єктів (промислових, інфраструктурних тощо); 2) винесення на громадське 

обговорення мешканців району декількох варіантів Стратегії соціально-

економічного розвитку міста на основі результатів проведеного опитування; 3) 

затвердження Стратегії соціально-економічного розвитку міста на спільному 

засіданні міської влади та громади міста (складається з представників всіх 

адміністративних районів) [219]. 

 

Висновки до розділу 3 

1. На основі інформації, отриманої за допомогою використання соціо-

географічного методу та методу маркерів територіальної ідентичності, нами було 

виділено історико-географічні зрізи формування територіальної ідентичності 

мешканців міста Запоріжжя та з’ясовано, що основними історико-географічними 

зрізами є період козацької доби, а також історико-географічні зрізи, на яких 

відбувалося формування індустріального комплексу міста (IV. Пришвидшені 

темпи індустріалізації, спорудження ДніпроГЕСу, промислової потужності; V. 

Запоріжжя як потужний промисловий центр «Місто сонця та сталі» (назва однієї з 
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частин документального фільму «Три розповіді про Запоріжжя»). Незважаючи на 

те, що Запоріжжя як населений пункт і промисловий центр було переважно 

сформовано в радянський період, і під час першого знайомства місто візуально 

сприймається саме таким чином, на сучасному етапі для його жителів Запоріжжя – 

це колиска волі, пов’'язана у свідомості з козаками та Запорізькою Січчю. На думку 

респондентів, найбільше уваги необхідно приділити встановленню пам’ятників, що 

стосуються козацької доби. З великим відривом наступними двома періодами, події 

яких необхідно увіковичити в міському просторі – це новітня історія та повітове 

місто Олександрівськ. Останню позицію в рейтингу посідає радянський період.  

2. Аналіз відповідей респондентів дає нам змогу визначити домінуючий тип 

ідентичності для респондентів з різних адміністративних районів міста: більшість 

респондентів Олександрівського району (77%) проявляє транстрадиційну 

територіальну ідентичність;  63,2% опитаних в Хортицькому районі проявляють 

транстрадиційну територіальну ідентичність, інша частина – респондентів – 

надтрадиційну ідентичність, пов’язану з факторами привабливості проживання – 

престижність, озелененість і затишність (по 2,6%), високий рівень розвитку 

інфраструктури (15,8%). 2,6% респондентів бажали б змінити теперішній район 

проживання, тому не асоціюють себе з ним; для респондентів з Заводського району 

найбільш характерною є транстрадиційна інтралокальна територіальну 

ідентичність та бажання змінити теперішній район проживання проявила однакова 

кількість респондентів Заводського району (по 42,8%); для більшості респондентів 

Шевченківського району (61,5%) характерним є транстрадиційний вид 

територіальної ідентичності.  

3. Особливості сприйняття районів міста дають змогу визначити тип 

територіальної ідентичності, який є характерним для мешканців цього району, та 

згрупувати райони за вподобанням мешканців. Результати анкетування дають 

змогу зробити висновок, що в Олександрівському, Шевченківському, 

Комунарському, Дніпровському, Хортицькому районах переваги районів, а також 

укоріненість і ментальна прив’язаність мешканців перекривають певні недоліки 
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району. Мешканці Заводського району, навпаки, знають особливості (на жаль, 

негативні) свого району настільки добре, що бажають його змінити.  

4. В результаті проведеного дослідження нами було виявлено ланцюговий 

зв’язок між локальним та інтролокальним рівнями територіальної ідентичності та 

громадським активізмом.  Ланцюговий зв’язок є одним з проявів кумулятивної 

взаємодії територіальної ідентичності на різних ієрархічних рівнях. Що стосується 

реальних дій з благоустрою території, то більше уваги власному району 

проживання приділяють респонденти з Комунарського та Заводського районів 

міста: активнішими в діяльності з благоустрою всього міста, ніж власного району 

є респонденти з Шевченківського району. Мешканці Олександрівського, 

Хортицького та Дніпровського районів проявляють однакову активність на обох 

рівнях. Відсутність ланцюгового зв’язку між інтралокальним і локальним рівнями 

ідентичності населення (мій район проживання = моє місто) вказує на проблемну 

ситуацію, підсвідоме розуміння якої зумовлює два різні сценарії поведінки людей, 

які проживають на даній території – ізоляцію чи заміщення. 

5. На основі відповідей експертів, є можливим виділити ряд чинників, що 

негативним чином впливають на розвиток громадського активізму в місті 

Запоріжжя. До них належать: 1) заполітизованість місцевої влади; 2) низький 

рівень відповідальності мешканців у питанні розвитку міста; 3) низький рівень 

обізнаності стосовно історії міста; 4) низький рівень політичної культури 

мешканців міста; 5) низький рівень політичної активності мешканців міста; 6) 

недостатня комунікація між місцевою владою, бізнесом та мешканцями міста.  

6. На нашу думку, індустріальна складова, яка є характерною особливістю 

розвитку міста Запоріжжя, може стати як гальмівним, так і стимулюючим 

фактором його розвитку. На основі відповідей респондентів та інтерв’ю з 

експертами, стає зрозумілим, що найбільш бажаним і перспективним є розвиток 

міста як ІТ-кластеру, що потребує нових управлінських рішень з точки зору 

створення сприятливих умов, привабливого та комфортного міського середовища, 

інфраструктури належного рівня. Матеріальна складова індустріального 

комплексу міста Запоріжжя може бути використана як ресурс для розвитку 
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індустріального туризму в місті. Нами розроблено тур «Історія Запоріжжя та його 

індустріальна міць», який планується вивести на ринок в якості нового 

туристичного продукту.  

7. Нами було проаналізовано Проект Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 

2027 року та Генеральний план розвитку міста Запоріжжя до 2036 року. Було 

виявлено, що дані документи не повністю відповідають пріоритетності потреб 

мешканців міста Запоріжжя, не відповідають принципам інтегрального та сталого 

розвитку, викладеним, зокрема, в Лейпцизькій хартії місцевого розвитку, 

Європейській хартії місцевого самоврядування, Новій програмі розвитку міст ООН 

та інших документах. 

8. На основі здійсненого аналізу можливостей і напрямків впровадження 

інструментів партисипативної демократії в процес управління розвитком міста 

Запоріжжя запропоновано й обґрунтовано шляхи удосконалення процесу 

управління розвитком міста Запоріжжя, такі як використання геоінформаційних та 

інфомаційно-комунікативних технологій. Розроблено структуру бази даних 

геоінформаційної системи «Трансформація функцій території Шевченківського 

району міста Запоріжжя», яку може бути використано як основу для створення 

муніципальної геоінформаційної системи з відповідними даними про кожен 

адміністративний міста Запоріжжя, а також для удосконалення управління 

розвитком інших міст.  

9. Для впровадження суспільно-географічного механізму в процес 

управління розвитком міста Запоріжжя нами було розроблено пропозиції щодо 

інституційного забезпечення та інструментів реалізації цього механізму. 

Запропоновано й обґрунтовано створення нових функціональних підрозділів 

міської та районної влади – відділів взаємодії з місцевою громадою, основною 

метою діяльності яких буде налагодження діалогу та активізація співпраці між 

владою, місцевим бізнесом та територіальною громадою міста Запоріжжя. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Удосконалено суспільно-географічну сутність поняття управління 

розвитком міста – розроблено й обґрунтовано суспільно-географічний механізм 

управління розвитком міста, використання якого дозволить підвищити 

ефективність процесу управління розвитком міста завдяки врахуванню 

особливостей території, її місцевої специфіки, залученню ендогенного ресурсу 

(зокрема, громадської активності мешканців, що зумовлена їх територіальною 

ідентичністю). Поглиблення дефініції «управління розвитком міста» з суспільно-

географічної точки зору дало можливість використовувати його як теоретико-

методологічну основу для розробки рекомендацій, результативність впровадження 

яких зумовлена врахуванням унікальних характеристик та особливостей розвитку 

міста. 

2. Розроблено й апробовано суспільно-географічну методику 

дослідження управління розвитком міста, яка включає такі етапи як: теоретичний 

(передбачав заглиблення в теоретико-методологічний і практичний доробок з даної 

тематики), методичний (розробка анкет і питань для експертних інтерв’ю), 

аналітичний (аналіз первинної інформації, статистичної інформації, інформаційних 

потоків в ЗМІ, маркерів територіальної ідентичності, кейсів розвитку міста, 

стратегічних документів щодо перспективного розвитку міста), концептуально-

теоретичний (розробка й обгрунтування суспільно-географічного механізму 

управління розвитком міста) та рекомендаційний. Актуальність і багатоаспектність 

питання, поставленого в дослідженні, вимагає використання широкого діапазону 

методологічного інструментарію, до якого увійшли загальнонаукові методи, 

методи математичного аналізу, спеціально-географічні методи (соціо-

географічний метод, метод маркерів територіальної ідентичності, метод кейсів та 

інші). 

3. Було проаналізовано та визначено особливості сприйняття 

трансформацій міського простору міста Запоріжжя на сучасному етапі його 

розвитку (2000-2016 роки) мешканцями міста. Проведений аналіз трансформацій 
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міського простору міста Запоріжжя на сучасному етапі його розвитку (2000-2016 

роки), дає змогу стверджувати про наявність впливу територіальної ідентичності 

мешканців на появу, посилення, зміну функцій території, управлінські рішення на 

трансформацію міського простору. Визначено, що позитивну оцінку респондентів 

отримали трансформації, пов’язані з: а) проявом козацької ідентичності; б) 

облаштуванням міського простору через брак таких місць. Напрями трансформацій 

міського простору міста Запоріжжя (в тому числі, сакралізація, комерціалізація 

тощо) відповідають сучасним тенденціям просторових трансформацій інших міст 

перехідного типу економіки. Мешканці міста Запоріжжя відчувають сильну 

потребу (хоч і недостатньо виразно її артикулюють) в комфортному міському 

просторі. Таким чином, відповіддю на ці виклики є врахування пріоритетності 

творення комфортного міського простору та необхідності його органічної 

інтеграції оновленого простору в оточуюче міське середовище, що має бути 

враховано в управлінні розвитком міста. 

4. На основі інформації, отриманої за допомогою використання соціо-

географічного методу та методу маркерів територіальної ідентичності, нами було 

виділено історико-географічні зрізи формування територіальної ідентичності 

мешканців міста Запоріжжя та визначено напрями формування територіальної 

ідентичності мешканців міста Запоріжжя на кожному з них. Основними історико-

географічними зрізами формування територіальної ідентичності мешканців міста 

Запоріжжя є період козацької доби, а також історико-географічні зрізи, на яких 

відбувалося формування індустріального комплексу міста Запоріжжя. Незважаючи 

на те, що місто Запоріжжя як населений пункт і промисловий центр було переважно 

сформовано в радянський період, і під час першого знайомства візуально місто 

сприймається саме таким чином, на сучасному етапі для його жителів Запоріжжя – 

це колиска волі, пов’язана у свідомості з козаками, Запорізькою Січчю, Диким 

полем, князем Святославом, скіфами. Історико-географічний зріз радянського 

періоду втрачає своє значення в структурі територіальної ідентичності мешканців 

міста Запоріжжя та посідає останню позицію в рейтингу історичних епох, які 

респонденти бажають увіковічити в пам’ятках міста. Респонденти з різних районів 
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міста є носіями різних видів територіальної ідентичності, але переважаючою є 

транстрадиційний вид територіальної ідентичності. В Олександрівському, 

Комунарському Дніпровському, Хортицькому та Шевченківському районах 

переваги районів (безпека, рівень інфраструктури тощо), а також укоріненість і 

ментальна прив’язаність мешканців перекривають певні недоліки району. 

Мешканці Заводського району, навпаки, знають особливості (на жаль, негативні 

свого району настільки добре, що бажають його змінити). 

5. Результати проведеного дослідження дають змогу підтвердити 

кумулятивну (синергетичну) теорію взаємодії ієрархічних рівнів територіальної 

ідентичності населення та удосконалити її в межах двох макрорівнів – локального 

та інтролокального. Отримані результати вказують на наявність ланцюгового 

взаємозв’язку між громадською активністю та територіальною ідентичністю 

мешканців міста Запоріжжя. В сучасних умовах громадська активність може 

розглядатися як ендогенний ресурс для оптимізації й трансформації системи 

управління розвитком міста та може бути використана як інструмент лобіювання 

інтересів громади, залучення мешканців міста до прийняття управлінських рішень, 

а отже, до активного творення міського простору, що відповідає принципам 

сталого розвитку і нового урбанізму, що підтверджено досвідом європейських 

країн. 

6. Нами було визначено особливості сприйняття ролі індустріальної 

складової в сучасному та перспективному розвитку міста Запоріжжя мешканцями 

міста та розроблено туристичний продукт на основі індустріальної складової 

розвитку міста Запоріжжя. Було визначено, що індустріальна складова, яка є 

характерною особливістю розвитку міста Запоріжжя, є інваріантним фактором 

розвитку міста. Новими перспективними напрямками стратегічного розвитку міста 

Запоріжжя є його розвиток як ІТ-кластеру та центру альтернативного 

(індустріального) туризму.  Нами розроблено тур «Історія Запоріжжя та його 

індустріальна міць», який планується вивести на ринок в якості нового 

туристичного продукту. 
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7. В результаті проведеного нами аналізу Стратегії розвитку міста 

Запоріжжя до 2027 року та Генерального плану розвитку міста Запоріжжя до 2036 

року було виявлено, що дані документи не повністю відповідають пріоритетності 

потреб мешканців міста Запоріжжя, принципам інтегрального та сталого розвитку, 

викладеним зокрема в Лейпцизькій хартії місцевого розвитку, Європейській хартії 

місцевого самоврядування, Новій програмі розвитку міст ООН та інших 

документах. Причинами конфліктів інтересів в місті Запоріжжя є: 1) перспективне 

розширення промислової зони за рахунок тієї території, яка була призначена для 

озеленення (латентна фаза конфлікту); 2) зменшення площ зелених насаджень в 

межах міста та їх компенсація озелененими ділянками «на папері» (латентна фаза 

конфлікту); 3) спорудження нового торговельно-розважального центру «Сучасний 

центр міста» на місці вирубаного скверу Яланського – громадського простору в 

центрі міста (відкрита фаза конфлікту). Задля підвищення ефективності управління 

розвитком міста Запоріжжя було обгрунтовано модель, яка базується на принципах 

нового урбанізму та концепції сталого розвитку з урахуванням суспільно-

географічних особливостей території та передбачає розвиток міста Запоріжжя як 

міста комфортного та безпечного для життя, основними стратегічними напрямками 

розвитку якого є інноваційні галузі та індустріальний туризм. 

8. На основі здійсненого аналізу можливостей і напрямків впровадження 

інструментів партисипативної демократії в процес управління розвитком міста 

Запоріжжя запропоновано й обґрунтовано шляхи удосконалення системи 

управління розвитком міста Запоріжжя, такі як використання геоінформаційних та 

інфомаційно-комунікативних технологій. Проаналізовано аспекти використання 

інструментів партисипативної демократії (зокрема, діяльність Громадської ради, 

функціонування інтернет-сервісу «Відкрите місто») в управлінні розвитком міста 

Запоріжжя. Розроблено структуру бази даних геоінформаційної системи 

«Трансформація функцій території Шевченківського району міста Запоріжжя в 

індустріальний період його розвитку», яку може бути використано як основу для 

створення муніципальної геоінформаційної системи з відповідними даними про 

кожен адміністративний міста Запоріжжя, а також для удосконалення управління 
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розвитком інших міст. Запропоновано й обґрунтовано створення нових 

функціональних підрозділів міської та районної влади – відділів взаємодії з 

місцевою громадою, основною метою діяльності яких буде налагодження діалогу 

та активізація співпраці між владою, місцевим бізнесом і територіальною громадою 

міста Запоріжжя. 
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Додаток А 

Таблиця А.1  

  Територіальні спільноти в місті  

Вид територіальної спільноти Ідентичність Взаємодія Зв’язки 

Інтерактивні громади середнього класу +++ +++ +++ 

Дифузні громади + + +++ 

Етнічні селища +++ +++ + 

Перехідні громади ++ ++ ++ 

Неупорядковані громади + + + 

Спільноти, межі яких відстоюються +++ +++ + 

 

Складено автором за матеріалами [230] 

 



Додаток Б 

Таблиця Б.1  

CLEAR – інструментарій з питань аналізу участі громадян 

Ключовий 

фактор 

Обґрунтування Ключові 

змінні 

Цілі політики Результати 

політики 

1 2 3 4 5 

Можу 

робити 

Перелік 

ресурсів для 

участі 

Індивідуальні 

ресурси, які 

люди повинні 

мобілізувати та 

забезпечити 

(мовлення, 

технічні 

навички та 

впевненість у їх 

використанні), 

мають значення 

для демократії 

участі 

Рівень освіти 

Робота та 

соціальний 

клас 

Демографія 

Ресурси 

Вміння/знання 

Розбудова 

потужностей, 

навчання 

та підтримка 

волонтерів, 

розвиток 

лідерства 

Розвиток 

громади, 

навчання, 

розвиток та 

практична 

підтримка 

шляхом 

забезпечення 

ресурсами 

відповідних 

груп або 

категорій 

громадян. 

Бажання Відчуття 

приналежності 

та відданості 

відповідних 

громадян є 

необхідним 

елементом для 

забезпечення 

участі громадян 

у суспільно-

політичному 

житті на 

місцевому рівні 

Зобов’язання до 

участі вимагає 

ототожнення з 

громадською 

організацією, 

яка є одним з 

важливих 

інструментів  

Ідентичність 

Однорідність 

Довіра 

Громадянство 

Розвиток 

громади,  

соціальне 

партнерство, 

розвиток почуття 

громадянства та 

самоідентичності 

 

Розбудова 

почуття 

добросусідства. 

Люди повинні 

почувати себе 

частиною 

громади для 

того, щоб 

активно брати 

участь у її 

суспільно-

політичному 

житті 



Продовження додатку Б 

Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 

 залучення 

громадян до 

участі у 

суспільно-

політичному 

житті 

   

Повноваження Демократія 

участі потребує 

вироблення 

відповідних 

інструментів та 

створення 

інфраструктури 

для сталого 

розвитку 

Інфраструктура 

груп та 

координуючих 

організацій є 

важливою, 

оскільки вона 

створює  

або блокує 

можливості для 

участі 

громадян  

у публічному 

житті на 

місцевому 

рівні 

Типи 

громадських 

організацій 

Заходи 

Громадська 

інфраструктура 

Інвестиції у 

розвиток 

громадської 

інфраструктури,  

покращення 

каналів 

комунікацій 

між владою та 

громадою 

Існування 

потужних 

громадських 

організацій 

сприятиме 

більш 

активному 

висловленню 

громадянами 

своїх думок та 

поглядів, їх 

більш активній 

участі у житті 

громади, а 

також 

розвитку 

діалогу між 

владою та 

громадянами 

Запрошення Громадяни 

беруть участь, 

якщо їх 

просять  

висловити 

свою думку  

Мобілізація 

людей до 

участі у 

суспільно-

політичному  

Різноманітні  

форми участі  

громадян 

Форми участі 

Стратегії 

Охоплення 

різних  

категорій 

населення 

Ріноманітні 

форми роботи 

з 

громадськістю, 

які надають 

кращі 

можливості 

для реалізації 

фактору «за- 

прошення». 

Різні групи  



Продовження додатку Б 

Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 

 житті має 

велике 

значення для  

розвитку 

громад 

  потребують 

різних форм 

мобілізації 

Відповідь Участь 

громадян 

залежить від 

очікуваного  

контакту з 

владою, а 

також від 

факту, 

наскільки їх 

думка 

враховується 

владою 

Влада є 

здатною 

відповідати на 

очікування 

громадян – 

через 

спеціальні 

заходи, 

постійне 

навчання та 

зворотній 

зв’язок 

Слухання 

Пріоритизація 

заходів 

Зворотній 

зв’язок та 

освіта 

Діяльність 

місцевої 

влади, яка 

демнструє 

здатність 

відповідати на 

потреби 

громадян через 

спеціальні 

заходи, 

постійне 

навчання та 

зворотній 

зв’язок 

 

 

Складено автором за [241, c. 61-62] 

 

 



Додаток В 

 

 

Рис. В.1 Схема суспільно-географічного механізму управління розвитком 

міста та його взаємозв’язку з економічним та організаційним механізмами 

(власна розробка автора) [219] 



Додаток Ґ 

Додаток Ґ.1 

Анкета «Регіональна ідентичність та регіональний патріотизм» 

Просимо Вас взяти участь в анкетуванні на тему «Регіональна ідентичність та регіональний 

патріотизм». Для цього потрібно дати відповіді на запропоновані Вам питання. Серед запитань є прості, 

які потребують короткої відповіді «так» або «ні», та творчі, де потрібно привести перелік певних об’єктів 

або висловити власну думку з певного приводу. 

Анкетування є анонімним і не вимагає від Вас надання певних особистих даних, які безпосередньо 

вказують на Вашу особу. 

 

1. Стать:                      Чоловіча                                                Жіноча 
2. Ваш вік: до 18 років, 18-25 років, 26-35 років, 36-45 років, 46-55 років, 56-65 років, старше 65 років. 

3. Освіта:                        Середня                     Неповна вища                            Вища. 

4. Рід занять (учень, студент, робітник, ІТР, тощо)  

5. Місце народження   
6. Місце постійного проживання _____________________________________________________________ 

7. Місце тимчасового проживання (у разі виїзду з метою навчання чи трудової діяльності до  іншого 

населеного пункту) _________________________________________________________________________ 
8. Рідна мова ____________________________            Мова спілкування ____________________________ 

9. Чи є у Вас місцевість, до якого Ви особливо прив’язані та яке Ви вважаєте «малою Батьківщиною»?         

        Так                        Ні                Якщо так, то яка?  _____________________________________________ 

10. Якщо б у Вас була можливість вибирати, у якій місцевості (регіоні) жити, то чи вибрали ви населений 
пункт у якому мешкаєте?                     Так                       Ні 

11. Чи відносите себе до мешканців того регіону, у якому проживаєте?      Так                              Ні 

12. Чи бажали б Ви переїхати жити до іншої території, чому?______________________________________ 
13. Чи важливо для Вас відчувати свою приналежність до України? 

      а) так, Україна – моя Батьківщина, я нею пишаюсь;      

      б) так, я не зміг би жити у іншій країні;    
      в) ні, я бажав би жити в іншій країні, але не маю можливості до неї переїхати;    

      г) я бажаю переїхати до іншої країни і шукаю можливість. 

14. Що Ви називаєте в першу чергу, при розповіді про себе в неформальній бесіді (при знайомстві, 

влаштуванні на роботу тощо)? 
       а) населений пункт, де мешкаєте;   

       б) населений пункт, де народились; 

       в) область, де мешкаєте;  
       г) область, де народились;  

       д) свою національність; 

       е) свою освіту;  

       є) своє місце роботи, посаду, професію. 
15. Що Ви відповідаєте, якщо Вас спитають, звідкіля Ви? 

       а) населений пункт, де народились;  

       б) населений пункт, де мешкаєте; 
       в) область, де народились;  

       г) область, де мешкаєте;   

       д) регіон України, де народились;  
       е) регіон України, де мешкаєте;  

       є) в Україні. 

16. Скільки поколінь Ваших предків жили у тій місцевості, де Ви зараз мешкаєте? 

    ________________________________________________________________________________________ 
17. Хто з Ваших предків мешкає недалеко чи недалеко поховано? 

   ________________________________________________________________________________________ 
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18. Знаєте чи Ви місця народження своїх предків (три і більше поколінь)? Назвіть їх (хоча б приблизно) 

__________________________________________________________________________________________ 

19. Якщо Ваші предки мігрували на дану територію, то знаєте чи Ви звідки, коли? 
      _______________________________________________________________________________________ 

20. Чи в змозі Ви назвати імена та прізвища свої предків (три і більше поколінь)? 

      _______________________________________________________________________________________ 
21. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням «Треба зробити все можливе для збереження місцевих розрізнень 

у діалектах, особливостях поведінки, питання тощо місцевості в якій Ви народились, 

мешкаєте»?________________________________________________________________________________ 

22. Чи згодні Ви з твердженням «Треба зробити все можливе для збереження розбіжностей у специфіці 

архітектури, зовнішнього обліку населеного пункту де Ви народились, мешкаєте»? 

__________________________________________________________________________________________ 
23. Чи підтримуєте Ви (хоча б морально) діяльність громадських організацій по захисту і підтримці 

культурної спадщини регіону де Ви народились, мешкаєте?_______________________________________ 

24. Чи підтримуєте Ви (хоча б морально) діяльність громадських організацій по захисту оточуючого 
середовища регіону де Ви народились, мешкаєте?________________________________________________ 

25. Чи згодні Ви з твердженнями: 

      а) «де б не жити, лише ситу бути»                        так             ні; 

      б) «з рідної землі помри, не сходи»                           так             ні; 
      в) «бідність – не порок, важлива чиста совість» так             ні; 

      г) «щастя не у грошах, а у їх кількості»                  так             ні. 

26. Чи згодні Ви, що територія Вашого проживання історично відноситься до  
__________________________________________________________________________________________ 

      (Слобожанщина, Волинь, Запоріжжя, Галичина, Наддніпрянщина тощо) краю? 

27. Чи знаєте Ви старовинний і сучасний герб вашого міста (населеного пункта)?  

__________________________________________________________________________________________ 
28. Чи знаєте Ви походження назви Вашого населеного пункту?  

__________________________________________________________________________________________ 

29. Чи знаєте Ви дату заснування Вашого населеного пункту? _____________________________________ 
30. Чи любите (не любите) Ви населений пункт, край у якому мешкаєте, за що?  

           а) люблю за __________________________________________________________________________ 

           б) не люблю за _______________________________________________________________________ 
31. Скільки приблизно осіб Ви знаєте у обличчя у Вашому населеному пункті? 

      а) там, де народились ____________; 

      б) там, де зараз мешкаєте _________. 

32. З якою кількістю осіб у Вашому населеному пункті Ви вітаєтесь, спілкуєтесь?  
      а) там, де народились ____________; 

      б) там, де зараз мешкаєте _________. 

33. Яке місто (населений пункт) Ви вважаєте центральним для тієї місцевості де Ви народились, зараз 
мешкаєте?___________________________________. 

34. Чи читаєте Ви місцеву пресу, дивитесь місцеве телебачення? 

      Постійно                           Періодично                        Рідко                                   Ніколи.  
35. Чи виділяєте Ви новини стосовно Вашої місцевості у повідомленнях центральної преси, телебачення? 

             Постійно                           Періодично                        Рідко                                   Ніколи. 

36. Чи вважаєте Ви себе вболівальником місцевих та регіональних спортивних команд? Яких саме? 

__________________________________________________________________________________________ 
37. Чи можете Ви навести 4-5 або більше історичних пам’яток, притаманних Вашій 

місцевості?________________________________________________________________________________  

38. Чи можете Ви навести 4-5 або більше природних пам’яток або природних особливостей, притаманних 
Вашій місцевості?__________________________________________________________________________ 

39. Чи Ви вважаєте, що потрібна зміна територіального устрою – приєднання Вашого регіону до більш 

розвинутого, перспективного?________________________________________________________________ 
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40. Як Ви ставитесь до можливих оцінок Вашого поселення як «провінційного» (позитивно, негативно, 

байдуже) і чому?___________________________________________________________________________ 

41. Яке висловлювання для Вас більш прийнятне: 

      а) ми краще мешканців інших територій, ми більш успішні, передові – тому я вибираю те місто, 
територію, де я живу; 

       б) ми любимо свою територію, наш край, тому що це – наша земля; 

       в) ми краще інших, тому що ми відрізняємося від них, ми пишаємося своїм краєм, тому що ми – інші. 

42. Вам подобається мешкати на даній території, тому що: 

      а) вона розвинута, перспективна, заможна; 

      б) вона має багату історичну спадщину; 

      в) вона має гарну природу, екологічно чиста; 

      г) вона має стрімке, інтенсивне життя, чисельні культурні та розважальні заходи;  

      д) вона має повільне, спокійне життя. 

43. Чи знаєте Ви уроженців Вашої місцевості (3-5 або більше), що внесли суттєвий вклад у 

історію України, розвиток її науки, культури тощо? __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

44. Чи вважаєте Ви, що дії місцевої влади сприяють розвитку місцевого патріотизму? Якщо так, 

то яким чином? ____________________________________________________________________ 

45. Чи відрізняються мешканців Вашої території від мешканців інших території? Ви вважаєте їх          

               Кращими                                       Гіршими                                 Не можу відповісти. 

46. Чи є мешканці Вашої місцевості, території, населеного пункту (риси характеру, побуту, 

місцевий діалект, історичне минуле) предметом байок, анекдотів мешканців інших територій?  

__________________________________________________________________________________ 

47. Чи є мешканці інших місцевостей, територій, населених пунктів (риси характеру, побуту, 

місцевий діалект, історичне минуле) предметом байок, анекдотів мешканців Вашої 

території?_________________________________________________________________________   

48. Які прозвиська дають мешканцям Вашої території мешканці інших територій? 

__________________________________________________________________________________ 

49. Про мешканців яких сусідніх територій, населених пунктів Ви знаєте специфічні вислови, 

прозвиська. Яких саме і які саме? _____________________________________________________ 

50. На інформацію по телевізору, у пресі про які населені пункти і чому Ви звертаєте увагу? 

_________________________________________________________________________________ 

51. Чи не вважаєте Ви, що видатних історичних і культурних діячів, що народились або мешкали 

у вашому місті, краї намагаються присвоїти собі мешканці інших територій? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ В АНКЕТУВАННІ! 
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Анкета «Інтралокальний рівень територіальної ідентичності мешканців 

міста Запоріжжя» 

Просимо Вас взяти участь в анкетуванні на тему «Інтролокальний рівень територіальної 

ідентичності мешканців міста Запоріжжя». Для цього потрібно дати відповіді на запропоновані 
Вам питання. Серед запитань є прості, які потребують короткої відповіді «так» або «ні», 

«рейтингові», де необхідно визначити пріоритети, та творчі, де потрібно привести перелік певних 

об’єктів або висловити власну думку з певного приводу. 

Анкетування є анонімним і не вимагає від Вас надання особистих даних, які безпосередньо 
вказують на Вашу особу. Назва вулиці та району, де Ви проживаєте, необхідна лише для аналізу 

даних. 

 
1.Стать:                      Чоловіча                                                Жіноча 

2.Ваш вік: до 18 років, 18-25 років, 26-35 років, 36-45 років, 46-55 років, 56-65 років, старше 65 років. 

3. Освіта:                        Середня                     Неповна вища                            Вища. 
4. Рід занять (учень, студент, робітник, ІТР, тощо) ___________________________________________ 

5. Місце народження (місто) _____________________________________________________________ 

6. Місце постійного проживання: місто___________________________________________________ 

район________________________________  вулиця__________________________________________ 

7. Чи вважаєте Ви себе мешканцем того району: 

а) де Ви проживаєте зараз; 

б) де Ви народилися чи  провели своє дитинство; 
в) де проживають Ваші батьки (родичі); 

г) не ототожнюєте себе з жодним із районів міста; 

д) свій варіант ___________________________ . 

8. Охарактеризуйте Ваше відношення до свого району проживання. 
а) я мешкаю тут дуже давно, і мені подобається жити в цьому районі, бо мені тут все рідне і знайоме, 

тут живе моя родина і мої друзі; 

б) мені подобається мешкати в цьому районі, бо це престижно; 
в) я мешкаю в цьому районі, бо він зелений і затишний; 

г) я обрав/ла цей мікрорайон через гарну інфраструктуру: тут багато магазинів, є поліклініка, школи, 

парки – і все це поруч; 
д) зараз я не маю можливості змінити свій район проживання на інший, але дуже хочу/збираюся 

змінити район проживання (вкажіть будь ласка, причину та бажаний район проживання)  

_________________________________________________________________________________________ 

9. Як давно Ви проживаєте в цьому районі? ________________________________________________ 
10. Скільки поколінь Вашої родини проживають/проживали в цьому районі? (вкажіть, хто саме)? 

11. Де Ви провели своє дитинство? (місто, район, вулиця)  
_________________________________________________________________________________________ 

12. Якщо Ви змінювали район проживання, то через яку причину? (близькість до місця 

      роботи/навчання, сімейні обставини, тощо)  

__________________________________________________________________________________________ 

13. Чи хотіли б Ви, щоб Ваші діти проживали в цьому ж районі міста?         Так           Ні Чому?  

__________________________________________________________________________________________ 

14. Які територіальні межі Вашого району? (Де він починається і де він закінчується?) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

15. Яка частина населення міста, на Вашу думку, мешкає у Вашому районі? (у процентному чи 

      дробовому вимірі або в цифрах) __________________________________________________________ 

16. На Вашу думку, скільки шкіл є на території Вашого району? _______________________________ 

17. Які підприємства розташовані у Вашому районі? __________________________________________  
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18. На Вашу думку, скільки парків та скверів є на території Вашого району? ____________________ 

Чи достатньо  їх?__________________________________________________________________________ 

19. Які є у Вашому районі певне місця, де Ви зазвичай збираєтесь з друзями?  

__________________________________________________________________________________________ 

20. Які є у Вашому районі місця, де Ви полюбляєте побути наодинці з собою, подумати про щось?  

__________________________________________________________________________________________ 

21. На Вашу думку, скільки в середньому потрібно часу, щоб з Вашого району добратись у центр 

міста (з урахуванням часу на очікування транспорту)? _____________________________________   

22. Яке походження назви Вашого району? ___________________________________________________  

23. Яке походження назви вулиці, де Ви мешкаєте? ___________________________________________ 

24. Які пам’ятники чи визначні місця Ви знаєте у Вашому районі? _____________________________  

25. Назви яких вулиць у Вашому районі пов’язані з сторінками української історії? 

 _________________________________________________________________________________________ 

26. Які вулиці, названі на честь героїв Великої Вітчизняної війни, Ви знаєте у Вашому районі?  

__________________________________________________________________________________________ 

27.  Які вулиці, названі на честь видатних особистостей Ви знаєте в своєму районі? Чим саме  

вони відомі? ______________________________________________________________________________  

28. Чи можете Ви назвати хоч одну відому людину, що проживає чи проживала у Вашому районі?  

__________________________________________________________________________________________ 

29. Хто це? Чим саме вона відома? (Наприклад, Ви могли прочитати про це на меморіальній дошці) 

 _________________________________________________________________________________________                            

29. Чи виділяєте Ви інформацію у ЗМІ, що стосується Вашого району?         Так        Ні 

30. Чи входите Ви (або навіть очолюєте) громадські організації, діяльність яких направлена на 
розвиток Вашого району?       Так          Ні 

Що спонукає/заважає займатися цією діяльністю?  

_____________________________________________________________________________________  

Якщо так, то які саме це організації?  

_____________________________________________________________________________________     

31. Чи приймаєте Ви участь в акціях з благоустрою Вашого району?           Так              Ні    

Якщо так, то чому для Вас це важливо? ________________________________________________  

 

 

Локальний патріотизм респондента, громадська активність 
32. Чи цікавитесь Ви інформацією, що пропонують ЗМІ Вашого міста?      Так                Ні  

Яким місцевим ЗМІ (газети, радіостанції, телеканали) Ви довіряєте? _______________________  

33. Що є найбільшим предметом гордості чи що Ви цінуєте у місті Запоріжжя? 

      а) високий промисловий та економічний розвиток, перспективність, заможність; 
      б) багату історичну спадщину; 

      в) гарну природу; 

      г) стрімке, інтенсивне життя, чисельні культурні та розважальні заходи;  
      д) повільне, спокійне життя; 

      є) я взагалі нічим тут не пишаюсь і мені тут не подобається, якщо я мав/мала можливість, то 

переїхав/ла би в інше місце. Чому? _________________________________________________________ 

34. Чи входите Ви (чи навіть очолюєте) громадські організації (освітні, екологічні, захисту 

культурно-історичної спадщини, благодійні та ін.), діяльність яких направлена на розвиток 

Вашого міста?                                                          Так                                                                          Ні  

Що саме спонукає/заважає займатися такою діяльністю?  

_____________________________________________________________________________________ 

Якщо так, то до яких саме організацій Ви входите? ______________________________________  

 35. Чи приймаєте Ви участь в акціях з благоустрою Вашого міста?                 Так                 Ні 

Що саме спонукає/заважає займатися такою діяльністю? ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 

Продовження додатку Ґ 

Продовження додатку Ґ.2 

36. З чим у Вас асоціюється територія районів міста (події, місця, люди, будь-що): 

а) Олександрівський (Жовтневий) ____________________      б) Заводський _____________________ 

в) Дніпровський (Ленінський)    ______________________    г) Комунарівський _________________          
д) Вознесенський (Орджонікідзевський) ________________   е) Хортицький ____________________ 

є) Шевченківський ______________________. 

37. Якими Ви вважаєте мешканців районів міста? Як Ви їх називаєте чи які прізвиська Ви чули? 
а) Олександрівський (Жовтневий) ____________________      б) Заводський _____________________ 

в) Дніпровський (Ленінський)    ______________________    г) Комунарівський _________________          

д) Вознесенський (Орджонікідзевський) ________________   е) Хортицький ____________________ 

є) Шевченківський ______________________. 

38. В якому районі міста Вам подобається відпочивати? Де саме? (Вкажіть конкретне місце) Чому? 

а) Олександрівський (Жовтневий) ____________________      б) Заводський _____________________ 

в) Дніпровський (Ленінський)    ______________________    г) Комунарівський _________________          
д) Вознесенський (Орджонікідзевський) ________________   е) Хортицький ____________________ 

є) Шевченківський ______________________. 

39. В якому районі міста Ви хотіли б проживати? Розставте пріоритети від 1 до 7 (1 – найкраще,  

      7 – найгірше).  

а) Олександрівський (Жовтневий) ____________________      б) Заводський _____________________ 

в) Дніпровський (Ленінський)    ______________________    г) Комунарівський _________________          

д) Вознесенський (Орджонікідзевський) ________________   е) Хортицький ____________________ 
є) Шевченківський ______________________. 

40. З якого району міста, на Вашу думку, зручніше за все добратися в центр міста?  

      Розставте пріоритети від 1 до 7 (1 – найкраще, 7 – найгірше).  
а) Олександрівський (Жовтневий) ____________________      б) Заводський _____________________ 

в) Дніпровський (Ленінський)    ______________________    г) Комунарівський _________________          

д) Вознесенський (Орджонікідзевський) ________________   е) Хортицький ____________________ 
є) Шевченківський ______________________. 

41. На Вашу думку, мешканці якого району міста найкраще забезпечені соціальною  

      інфраструктурою? Розставте пріоритети від 1 до 7 (1 – найкраще, 7 – найгірше).  

а) Олександрівський (Жовтневий) ____________________      б) Заводський _____________________ 
в) Дніпровський (Ленінський)    ______________________    г) Комунарівський _________________          

д) Вознесенський (Орджонікідзевський) ________________   е) Хортицький ____________________ 

є) Шевченківський ______________________. 

42. На Вашу думку, екологічна ситуація в якому районі міста є найкращою?  

      Розставте пріоритети від 1 до 7 (1 – найкраще, 7 – найгірше).  

а) Олександрівський (Жовтневий) ____________________      б) Заводський _____________________ 

в) Дніпровський (Ленінський)    ______________________    г) Комунарівський _________________          
д) Вознесенський (Орджонікідзевський) ________________   е) Хортицький ____________________ 

є) Шевченківський ______________________. 

43. Який район міста Ви вважаєте найбільш безпечним з точки зору криміногенної ситуації?  

     (Де Ви б почувалися найбільш спокійно один пізно ввечері?)  

      Розставте пріоритети від 1 до 7 (1 – найкраще, 7 – найгірше).  

а) Олександрівський (Жовтневий) ____________________      б) Заводський _____________________ 
    в) Дніпровський (Ленінський)    ______________________     г) Комунарівський _________________          

д) Вознесенський (Орджонікідзевський) ________________   е) Хортицький ____________________ 

     є) Шевченківський ______________________. 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ В АНКЕТУВАННІ! 

 

 



Продовження додатку Ґ 

Додаток Ґ.3 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (логотип) 

ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ ІМ. ЛЕЙБНІЦА (М. ЛЕЙПЦИГ) (логотип) 

УКРАЇНСЬКЕ ГЕОГРАФІЧНЕ ТОВАРИСТВО (логотип) 

Анкета на тему «Територіальна ідентичність населення та просторові трансформації» 

Шановний мешканець/мешканка міста Запоріжжя! 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут географії ім. Лейбніца (м. Лейпциг) 

і Товариство дослідників України звертаються до Вас із проханням надати допомогу у проведенні 
наукового дослідження, яке має на меті виявити зв'зок між територіальною ідентичністю мешканців міста 

Запоріжжя та його влив на просторові трансформації. Ця анкета має виключно науковий характер і не 

пов’язана з політикою чи комерцією.  Ви можете бути впевнені в тому, що зміст Ваших відповідей не буде 
відомий третім особам. При аналізі вони будуть використані лише в узагальненому вигляді, разом із 

відповідями інших респондентів. 

 

1. Яка асоціації пов’язані у Вас з Запоріжжям? (запишіть перші три, що спали на думку) 
1. ____________________________; 2. __________________________ 3. ___________________________ 

 

2. Які об’єкти Ви вважаєте символами Запоріжжя? (до 3-х варіантів) 
1. ____________________________; 2. __________________________ 3. ___________________________ 

 

3. Як Ви ставитесь до твердження «Запоріжжя - індустріальне місто»? (оберіть варіант, який 

найбільше відповідає Вашим уявленням) 

Негативно: «Запоріжжя сьогодні - це скоріше промисловий динозавр, загнаний в 
тупікову ситуацію існуючою політико-економічною системою в країні» 

 

Негативно: «Запоріжжя - це славне історичне минуле, гарна природа та людський 

потенціал. Задля майбутнього міста необхідно розвивати саме ці переваги» 

 

Нейтрально: «Запоріжжя - це місто, життя в якому, як і будь-де,  має свої недоліки та 

переваги» 

 

Позитивно: «Запоріжжя - це індустріальне місто, де є можливість реалізувати себе 
професійно та особисто, мати високий рівень життя, працюючи в індустріальній сфері» 

 

Позитивно: «Запоріжжя - це сіре індустріальне місто, де робота на заводі чи 

промисловому підприємстві - чи не єдина можливість прогодувати себе та родину» 

 

 

4. Запоріжжя для Вас - це: (оцініть кожне з тверджень від 0 до 5: 0 - взагалі ні. 5 - повністю так) 

Індустріальне радянське 
місто 

 Повітове місто 
Олександрівськ 

 Місто, де я змушений 
мещкати 

 

Козацький край  Сучасне індустріальне місто  Культурне місто  

Місто, де я мешкаю  Моє улюблене місто  Місто, комфортне для життя  

 

5. Уявіть ситуацію, що до Вас в гості приїхали родичi/ знайомі/друзі, які жодного разу не були в 

Запоріжжі. Що в місті Ви покажете їм в першу чергу?   
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Продовження додатку Ґ 

 Продовження додатку Ґ.3 

6. Які асоціації пов’язані у Вас з наступними місцями в місті Запоріжжя? 

пл. Запорізька (колишня назва — площа Леніна)  

Бульвар імені Шевченка  

Площа Фестивальна  

Площа імені Маяковського  

Острів Хортиця   

Павло-Кічкас   

Проспект Металургів  

Гребля ДніпроГЕС  

Каскад «Райдуга»  

Селище ДД (від скороченої назви електропідстанції 
«Дніпро-Донбас», однієї з найстаріших в Україні) 

 

 

7. Пам’ять про який історичний період, на Вашу думку, доцільно увіковічити чи зберегти у місті 

Запоріжжя - у вигляді встановлення пам’ятників, присвоєння назв вулицям, тощо? (розставте 

пріоритетність від 1 до 4, де 1 - найбільш доцільно, 4 - найменш доцільно) 

Козацька доба  

Повітове місто Олександрівськ  

Радянський період   

Новітня історія   

 

8. Пам’ять про кого, на Вашу думку, доцільно увіковічити у місті Запоріжжя - у вигляді 

встановлення  пам’ятників,  присвоєння  назв  вулицям,  тощо?  (розставте  пріоритети  від 1 до 5,  

де 1 - найбільш важливо, 5 - найменш важливо або недоцільно взагалі) 

Видатні земляки  

Видатні особи, діяльність яких пов’язана з Запоріжжям  

Видатних українців  

Видатних діячів світової історії і культури  

Борців за свободу і незалежність України  

         

9. На Вашу думку, яку площа Запорізька (колишня площа імені Леніна) в майбутньому має 

бути/перетворитися на: 

Місце проведення громадських зібрань  

Популярним місцем для відпочинку та прогулянок  

Туристичну атракцію нашого міста;  

Ваш варіант   
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10. Що Ви знаєте про цих особистостей та їх зв’язок з містом? 

Дмитро Байда-Вишневецький  

Князь Святослав Ігорович  

Князь Олександр Голіцин  

Махно Нестор Іванович  

Жаботинський Леонід Іванович  

Дахно Володимир Олексійович  

Новицький Яков Павлович  

Брєжнев Леонід Ілліч  

Конюхов Федір Пилипович  

Поляк Олександр Володимирович  

Івченко Олександр Григорович  

Вінтер Олександр Васильйович   

          

11. Як вплинули останнім часом на Ваше ставлення до Запоріжжя? (оцініть по 10-ти бальній шкалі) 

 Дії Ваших безпосередніх знайомих, родичів, сусідів 

Негативно    0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10    Позитивно 

Дії місцевих культурних еліт/діячів: краєзнавців, істориків, музейних працівників  

Негативно    0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10    Позитивно 

Дії місцевої влади (органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій) 
Негативно    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Позитивно 

Дії місцевих громадських огранізацій  

Негативно    0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10    Позитивно 

Дії місцевих осередків політичних партій та сил 

Негативно    0_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10    Позитивно 

 

12. Чого, на Вашу думку, найбільше потребує сучасне Запоріжжя? (розставте пріоритети від 1 до 10, 

де 1 — найбільш важливо, 10 — не важливо чи не потрібно взагалі) 

Відновлення та реставрації історичних пам’яток й будівель  

Створення нових архітектурних споруд-символів міста  

Створення нових ТРЦ  

Створення нових культурних  об’єктів  

Спорудження нових релігійних споруд  

Створення нових промислових підприємств   

Створення підприємств інноваційної економіки  

Благоустрою публічних просторів міста — скверів, парків, вулиць, майданів  

Вирішення проблем забруднення навколишнього середовища  

Збільшення площі та/або якості зелених насаджень міста (парків, скверів, вуличних насаджень)  

Завершення будівництва мостів через Дніпро   



Продовження додатку Ґ 

Продовження додатку Ґ.3 

13. Як Ви вважаєте, наскільки вдалими були такі перетворення простору? 

(оцініть в балах від 0 до 10: 10 - дуже вдало, 0 - геть не вдало або не важливо) 

Спорудження Собору святого Андрія Первозваного в 

результаті реконструкції кінотеатру імені Шевченка 

(1995) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість балів: ___________ 

Чому? ____________________________________ 

Спорудження рестрорану швидкого 

харчування McDonald's на проспекті 

Металургів (2000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість балів: ___________ 

Чому?_________________________________ 

Реконструкція проспекту Металургів та встановлення 

пам’ятника «Промисловому Запоріжжю» на проспекті 
Металургів (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість балів: ___________ 

Чому? ___________________________________ 
 

Спорудження ТРЦ «Аврора» (2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість балів: ___________ 

Чому _________________________________ 

___ 

Реконструкція бул. Шевченко (колишній бульвар імені 

Жданова): встановлення «Годинник Закоханих» та серії 

фонтанів (2003) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість балів: ___________ 
Чому? _____________________________________ 

Встановлення конткактних скульптур героїв 

к/ф «Весна на Зарічній вулиці» на бульварі 

Шевченка (2014) та пам’ятнику актору 
Миколі Рибнікову на проспекті Металургів 

(2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість балів: ___________ 

Чому  _____________________________________________ 

Створення історико-культурного комплексу «Запорізька 
Січ» на місці колишнього поселення будівельників 

ДніпроГЕСу (будівництво розпочато в 2004 році, 

відкритий з 2009 року) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість балів: ___________ 

Чому?___________________________________________ 
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Додаток Ґ.4 

Перелік питань для експертних інтерв’ю «Розвиток та оцінка 

трансформацій міського простору» (складено автором) 

1. Що для Вас означає поняття «ефективно організований міський простір»? 

2. Які інші напрями трансформацій міського простору є сучасними та 

бажаними у Вашому місті? 

3. Назвіть 3 місця (об’єкти) в місті, які Ви вважаєте найбільш вдалими 

прикладами транформацій міського простору? 

4. Які зміни міського простору сприймаються містом як найбільш бажані та 

чому? 

Декомунізація 

1. Які зміни функціональної структури Вашого міста та його просторового 

планування пов’язані з закінченням радянської епохи? 

2. Яким Ви бачите майбутній просторовий розвиток площі Запорізька: хто 

або що має зайняти місце Леніна? 

Актори просторового розвитку міста 

1. Яким чином, на Вашу думку, мають бути поєднані інтереси місцевої 

громади, бізнесу та органів місцевого самоврядування задля оптимальних 

перетворень міського простору? 

2. Що потрібно зробити для активного залучення громадян до зміни якості 

території їх проживання, залучення громадян до нового, креативного, комфотного, 

людиноцентричного міського простору індустріального міста (яким є Запоріжжя)? 

Носії історичної пам’яті міста 

1. Хто з сучасників, на Вашу думку, є носієм пам’яті, провідником 

збереження цінностей міського простору та його перетворень? 

Візія майбутнього міста Запоріжжя 

1. Яким особисто Ви бачите майбутнє міста Запоріжжя: це індустріальне чи 

пост-індустріальне місто?  
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Рис. Д.1 Графік динаміки надходження прямих іноземних інвестицій  

(млн. дол. США). Складено за автором за [160]. 

 

 

Рис. Д.2 Графік динаміки експорту хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості (тис. дол. США). Складено автором за  [160]. 
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Рис. Д.3 Графік динаміки експорту машин, обладнання та механізмів 

прямих іноземних інвестицій (тис. дол. США). Складено автором за  [160]. 

 

 

Рис. Д.4 Графік динаміки навантаження на одну вакансію (осіб). Складено 

автором за  [160]. 
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Рис. Д.5 Графік динаміки об’єктів ЄДРПОУ. Складено автором за  [160]. 

 

 

Рис. Д.6 Графік динаміки викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря міста (тис. т/рік), усього. Складено автором за  [160]. 
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Рис. Д.7 Графік динаміки викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря міста (тис. т/рік) від стаціонарних джерел забруднення. Складено 

автором за  [160]. 

 

 

Рис. Д.8 Графік динаміки викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря міста (тис. т/рік) від автотранспорту. Складено автором за  [160]. 
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Рис. Д.9 Графік динаміки скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти 

(тис. т/рік). Складено автором за [160]. 

 

 

Рис. Д.10 Графік  динаміки  чисельності  старшої вікової групи населення 

(60 і більше), осіб. Складено автором за  [160]. 
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Рис. Д.11 Графік динаміки чисельності випускників вищих навчальних 

закладів (осіб). Складено автором за  [160]. 
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Таблиця Д.1  

Кореляція між показниками розвитку промисловості та забруднення 

навколишнього середовища 

 

Кореляції Динаміка 

надходження 

прямих інвестицій 

Динаміка 

експорту 

хімічної 

промисловості 

Динаміка експорту 

машин, 

обладнання, 

механізмів 

Динаміка викидів 

в атмосферу 

всього за рік 

0,799724 0,999873 0,996855 

Динаміка викидів 

в атмосферу від 

стац. джерел 

забруднення 

0,833247 0,88557 0,971103 

Динаміка викидів 

в атмосферу від 

автотранспорту 

0,837062 0,998793 0,999898 

Скид 

забруднюючих 

речовин в воду 

0,802934 0,882487 0,973544 

 

Таблиця Д.2  

Кореляція між показниками динамікою експорту провідних галузей та 

надходженням прямих іноземних інвестицій 

Кореляції Динаміка надходження прямих інвестицій 

Динаміка експорту хімічної 

промисловості 
0,626486 

Динаміка експорту машин, 

обладнання, механізмів 
0,777928 

 

Таблиця Д.3  

Кореляція між показниками розвитку освіти та демографічної ситуації 

Кореляції Кількість осіб віком 60 років і більше 

Чисельність випускників вищих 

навчальних закладів (осіб) 
- 0,7742 
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Таблиця Д.4  

Кореляція між показниками ринку праці та економічної діяльності 

Кореляції Динаміка об'єктів ЄДРПОУ 

Динаміка навантаження на одну 

вакансію (осіб) 
- 0,70352 
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          Рис. Е.1 Маршрутна схема руху трамваїв і тролейбусів в місті Запоріжжя [82] 
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 Рис. Е.2 Маршрутна схема руху автобусів в місті Запоріжжя [82] 
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    Рис. Е.3 Карта «Чисельність населення міста Запоріжжя в розрізі адміністративних районів».  

     Складено автором за [22, 50, 67, 118, 157, 220, 221, 222] 
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    Рис. Е.4 Карта «Щільність населення в розрізі адміністративних районів міста Запоріжжя»  

    Складено автором за [22, 50, 67, 118, 157, 220, 221, 222] 
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       Рис. Е.5 Картосхема «Провідні промислові підприємства міста Запоріжжя»  

       Складено автором за [157, с. 6-7] 
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     Рис. Е.6 Картосхема «ВНЗ міста Запоріжжя»  

     Складено автором за [157, с.63-66] 
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Рис. Е.7 Картосхема «Історико-культурні об’єкти міста Запоріжжя» 

 Складено автором за [157] 
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                    Рис. Ж.1 План функціонального зонування міста Запоріжжя [135]. 
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Рис. З.1 Ментальна карта мешканців Вознесенівського (стара назва – Орджонікідзевський) 

району 

Складено автором за результатами анкетування, 2012, 120 респондентів 
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Рис. З.2 Ментальна карта мешканців Дніпровського (стара назва – Ленінський) району  

Складено автором за результатами анкетування, 2012, 120 респондентів 
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Рис. З.3 Ментальна карта мешканців Заводського району  

Складено автором за результатами анкетування, 2012, 120 респондентів 
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Рис. З.4 Ментальна карта мешканців Комунарського району  

Складено автором за результатами анкетування, 2012, 120 респондентів 
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Рис. З.5 Ментальна карта мешканців Олександрівського (стара назва – Жовтневий) району 

Складено автором за результатами анкетування, 2012, 120 респондентів 
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Рис. З.6 Ментальна карта мешканців Хортицького району  

Складено автором за результатами анкетування, 2012, 120 респондентів 
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     Рис. З.7 Ментальна карта мешканців Шевченківського району  

     Складено автором за результатами анкетування, 2012, 120 респондентів 
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     Рис. К.1 Картосхема «Локалізація просторових трансформацій в місті Запоріжжя» 

 

Д
о
д

а
т
о
к

 К
 

Д
о
д
а

т
о
к

 К
.1

 



 

Рис.  К.2 Картосхема «Види просторових трансформацій в місті Запоріжжя» 
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Рис. К.3 Сприйняття просторових трансформацій мешканцями міста Запоріжжя 

Складено автором за результатами анкетування «Територіальна ідентичність та просторові трансформації»,  

2016-2017 (100 респондентів) 
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Додаток К.4 

 

 

Рис. К.4 Картосхема трансформації міського простору «Спорудження 

Собору святого Андрія Первозванного в результаті реконструкції 

кінотеатру імені Шевченка» (зроблено автором) 

Примітка: умовні позначення знаходяться в кінці Додатку. 
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Рис. К.5 Картосхема трансформацій простору в межах проспекту 

Металургів («Макдоналдс», «Спорудження пам’ятника Промисловому 

Запоріжжю») (зроблено автором) 

Примітка: умовні позначення знаходяться в кінці Додатку. 
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Рис. К.6 Картосхема трансформації міського простору в межах бульвару 

Шевченка: «Реконструкція бульвару Шевченка: встановлення Годинника 

Закоханих і серії фонтанів, встановлення контактних скульптур героїв 

кінофільму «Весна на Зарічній вулиці» (зроблено автором) 

Примітка: умовні позначення знаходяться в кінці Додатку. 
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Рис. К.7 Картосхема трансформації міського простору «Спорудження 

історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» на місці поселення 

будівельників ДніпроГЕСу» (північна частина о. Хортиця) (зроблено 

автором) 

Примітка: умовні позначення знаходяться в кінці Додатку. 
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Рис. К.8 Картосхема трансформації міського простору «Спорудження ТРЦ 

“Аврора”» (зроблено автором) 

Примітка: умовні позначення знаходяться в кінці Додатку. 

 



Продовження Додатку К 

Таблиця К.1 

Умовні позначення до картосхем «Трансформації міського простору міста 

Запоріжжя» (2000-2016) 

Умовне позначення Об’єкт міського простору 

 

Храм (релігійна споруда) 

 
Кінотеатр 

 
Правила поведінки 

 
Пам’ятник (скульптура) 

 
Збільшення кількості відвідувачів 

 
Фонтан 

 
Благоустрій та облаштування території 

 
Громадська вбиральня 

 
Заклад громадського харчування 

 
Торгівельно-розважальний центр 

 

Житлова (селітебна) функція території 

 

Історико-культурний центр 

 
Локалізація об’єкту 

 

 
 



                      

                                     Козацька доба       

 

 Повітове місто Олександрівськ 

 

                        Радянський період           

 

                              Новітня історія 

   

 

Рис. Л.1 Розподіл відповідей 

респондентів стосовно бажання увіковічення певних історичних етапів  

розвитку міста Запоріжжя в пам’ятниках  

Складено автором за результатами анкетування «Територіальна ідентичність та просторові трансформації»,  

2016-2017 (N=100) 

Примітка: а) пріоритетність оцінювалась від 1 до 4 балів, де 1 – найбільш доцільно, 4 – найменш доцільно; 

                    б) найменша загальна сума відповідей – найбільш доцільно, найбільша загальна сума – найменш доцільно.  
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Рис. Л.2 Картоїд «Природні та історико-культурні пам’ятки Запорізького регіону».  

Складено автором на основі результатів анкетування “Регіональна ідентичність мешканців міста      

Запоріжжя”, 2012 рік (183 респонденти) 
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Рис. М.1 Асоціації респондентів, пов’язані з їх містом. 

Складено автором за результатами анкетування «Територіальна ідентичність та просторові трансформації»,  

2016-2017 (100 респондентів) 
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Запоріжжя для Вас – це: 

(оцініть кожне з тверджень від 0 до 5: 0 –взагалі НІ, 5 – повністю ТАК) 

        5                   4                   3                   2                   1                   0 

         

       Var 1. Індустріальне і козацьке місто 

         

       Var 2. Козацький край 

         

       Var 3. Місто, де я мешкаю 

         

       Var 4. Повітове місто Олександрівськ 

      

       Var 5. Сучасне індустріальне місто 

         

       Var 6. Моє улюблене місто 

         

       Var 7. Місто, де я змушений мешкати 

         

       Var 8. Культурне місто 

         

     Var 9. Місто, комфортне для життя  

        

        5                   4                   3                   2                   1                   0 

 

                Median                         25%-75 %                             Min - Max 

 

Рис П.1 Сприйняття м. Запоріжжя його мешканцями 

Складено автором за результатами анкетування «Територіальна ідентичність та просторові трансформації»,  

2016-2017 (100 респондентів) 
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Що, на Вашу думку, найбільше потребує сучасне Запоріжжя? 
(розставте пріоритети від 1 до 10, де 1 – найбільш важливо, 10 – не важливо чи не потрібно взагалі) 

0        1         2          3         4         5          6         7         8         9         10 

           

           Var 1. Відновлення та реставрація історичних пам’яток і будівель 

           

           Var 2. Створення нових архітектурних споруд – символів 

           

           Var 3. Створення нових ТРЦ 

           

           Var 4. Створення нових культурних об’єктів 

           

           Var 5. Будівництво нових релігійних споруд 

           

           Var 6. Створення нових промислових підприємств 

           

           Var 7. Створення підприємств інноваціїної економіки 

           

           Var 8. Благоустрій суспільних просторів міста  

           

           Var 9. Вирішення проблем забруднення довкілля 

           

           Var 10. Збільшення площі та/або якості зелених насаджень 

           

           Var 11. Завершення будівництва мостів через р. Дніпро 

           

0         1         2         3           4        5         6         7         8          9         10  

Median                       25% - 75%                         Min-Max 

Рис. Р.1 Пріоритетність потреб респондентів стосовно розвитку міста Запоріжжя 

Складено автором за результатами анкетування «Територіальна ідентичність та просторові трансформації»,  

2016-2017 (100 респондентів) 
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Додаток С 

 

Програма туристичного туру  

«Історія Запоріжжя та його індустріальна міць» 

Метою даного туру є задоволення пізнавальних потреб туристів. За 

сезоном дану туристичну програму можна проводити протягом всього року, в 

зв’язку з тим, що вона спрямована на відвідування визначних місць, а не на 

стаціонарний відпочинок.  

Маршрут даного туру проходить територією Запорізької області та 

включає відвідування таких визначних місць і промислових об’єктів як: 

- «Соцмісто» (інша назва – Шосте селище) – втілення ідей про ідеальне 

радянське місто періоду 30-х років ХХ сторіччя; 

- ПАТ «Запоріжсталь»; 

- гребля й електростанція «ДніпроГЕС-2» (пам’ятка архітектури 

національного значення); 

- о. Хортиця та його історичні пам’ятки. 

Програма туру складає 2 (два) дні та 1 (одну) ніч, не враховуючи переїзд в 

обидва кінці. В якості початкової точки даного туру може бути будь-яке місто 

України, але в якості прикладу місцем відправлення визначене місто Київ. 

Транспортна організація туру полягає в наступному: з Києва туристи 

відправляються потягом № 072 (Київ - Запоріжжя). Відповідно до програми туру, 

виїзд туристів із Києва о 19:25, прибуття до міста Запоріжжя в суботу о 07:50. 

При внутрішньомаршрутному пересуванні використовується мікроавтобус 

(розрахований на 18 місць). Повертаються туристи до Києва потягом № 072 

(Запоріжжя - Київ) о 05:56 в понеділок. 

Ексурсійний маршрут містом Запоріжжя відіграє велику роль в 

інформаційному наповненні туру, задоволенні побажань та пізнавальних запитів 

туристів.  

Таким чином, нами був розроблений туристсько-екскурсійний маршрут 

містом «сонця та сталі», який передбачає використання автобусного 



транспортного засобу, представленого в програмі перебування туристів.  

В процесі організації туру був проведений відбір засобів розміщення, в 

яких заплановано розміщення туристів на 1 (одну) ночівлю. Задля цього був 

проведений аналіз готелів категорії 2* – 3* та хостелів, які пропонують туристам 

харчування. Вибір готелей такого класу зумовлений достатністю такого рівня 

сервісу для даного туру. Таким чином, був обраний хотел «Dream Hostel 

Zaporizhia», що пояснюється його доступною ціновою політикою – 235 грн./ніч 

за 1 місце (чотириста сімдесят гривень за кімнату) та зручним розташуванням в 

центрі міста Запоріжжя на головній магістралі проспекті Соборному, 158. 

Туристи мають змогу на власний розсуд обирати місце та вид харчування 

під час вільного часу та прогулянок містом. 

Завершальним етапом інформаційно-методичного забезпечення туру стала 

розробка екскурсійно-туристської програми перебування туристів 

«Індустріальна міць» в зазначених місцях відвідування, переїзд, місця 

розміщення,  харчування, тощо.  

Екскурсійна програма туру представлена шістьма екскурсіями: однією 

оглядовою (автобусною) та п’ятьма тематичними – двома пішохідними 

екскурсіями містом та о. Хортиця, однією тематичною автобусною екскурсією 

містом і двома екскурсіями на підприємства.  

Оглядова автобусна екскурсія проходить по проспекту Соборному з 

виходом туристів на площі Фестивальній, бульварі Шевченка, проспекті 

Металургів та площі Запорізькій (в минулому – площа імені Леніна). 

Перша тематична екскурсія передбачає відвідування машинних залів 

електростанції ДніпроГЕС-2. 

Пішохідна тематична екскурсія «Соцмісто» передбачає прогулянку по 

Шостому селищу – району міста, побудованому відповідно до уявлень про 

ідеальне радянське місто 30-х років ХХ сторіччя. 

Автобусна тематична екскурсія «Доріжками кінокамери» («Запоріжжя 

кінематографічне») відкриває туристам місця, пов’язані з зйомками кінофільмів, 

в тому числі й тих, що безпосередньо пов’язані з індустріальним комплексом 



міста Запоріжжя – «Весна на Зарічній вулиці», «Єдина», «В твоїх руках життя», 

«Шофер поневолі» тощо. 

Пішохідна тематична екскурсія «Острів Хортиця та його історичні 

пам’ятки». 

Передбачено дві екскурсії на промислові підприємства – відвідування ПАТ 

«Запоріжсталь» та машинного залу електростанції «ДніпроГЕС-2». 

Отже, розроблений автором інформаційно-методичний контент туру 

«Історія Запоріжжя та його індустріальна міць» був складений із врахуванням 

усіх вимого щодо організації короткострокових культурно-пізнавальних турів.   

Наступним етапом при розробці туристичних програм є розрахунок 

вартості туристичного продукту та визначення прибутку туристичної фірми від 

даного туру. 

 

Документальне забезпечення, калькуляція ціни туру 

В організації туристичної подорожі та потреби оренди для цієї мети 

мікроавтобуса туристична фірма й автотранспортне підприємство підписують 

договір. У договорі передбачаються обов'язки автотранспортного підприємства 

і туристичної фірми. Автотранспортне підприємство гарантує туристичній фірмі 

подати справний, обладнаний звукопідсилювальними пристроями, чистий 

мікроавтобус в обумовлене в заявці місце і складає узгоджені з туристичною 

фірмою графіки їх роботи, пов’язуючи з режимом роботи водія; виділяє для 

роботи на автобусах кваліфікованого водія, який пройшов інструктаж з техніки 

безпеки дорожнього руху при перевезенні організованої групи туристів.  

Для організації культурно-пізнавальної програми, туристична фірма також 

має заключити договір з екскурсоводом, який має ліцензію та дозвіл на 

здійснення туристичного супроводу.  

 

Розрахунок вартості туристсько-екскурсійної програми  

«Історія Запоріжжя та його індустріальна міць» 

Ціна є ринкововим вираженням вартості послуг, товарів, продуктів. Рух цін 



на ринку відбиває динаміку споживчих переваг і платоспроможного попиту. 

Орієнтуючись на ціни, підприємства і підприємці перерозподіляють ресурси й 

уточнюють ринкову стратегію. 

Структура ціни туристичного продукту включає такі основні елементи: 

собівартість, прибуток, знижки і надбавки. 

Собівартість туристичного продукту містить у собі такі складові вартості: 

- проїзд; 

- проживання (в тому числі оплату бронювання); 

- харчування; 

- трансфер (транспортне обслуговування); 

- екскурсійне обслуговування; 

- послуги туристичної компанії. 

Страхування – це самостійний вид послуг, що не входить у вартість 

туристського пакета, а всі відносини у зв'язку з ним турист вирішує 

безпосередньо зі страховою компанією. 

Сума собівартості і прибутку становить ціну туристичного продукту для 

туроператора.  

Наведений розрахунок собівартості туру на одну особу враховує вартість 

проживання в готелі або хостелі. 

Крім того, у собівартість туру включені витрати на керівника групи (18 

осіб). 

 

Детальний розрахунок вартості туру  

«Історія Запоріжжя та його індустріальна міць» 

Переїзд потягом: Київ - Запоріжжя; Запоріжжя - Київ. Вартість переїзду на 

1 особу – 336 грн. (плацкарт), 580 грн. (купе). 

Оренда мікроавтобусу: трансфер, екскурсійна програма за 2 дні – 1500 грн. 

Вартість проживання в хостелі – 470 грн. за ночівлю в 2-х місному номері 

(235 грн. на 1 людину). 

Вартість екскурсій на групу, з урахуванням послуг екскурсовода:  



Оглядова австобусна екскурсія (1 година) – 500 грн.  

Тематична екскурсія «Соцмісто» (3 години) – 600 грн.  

Тематична екскурсія «Доріжками кінокамери» (3 години) – 600 грн. 

Таким чином, тур «Індустріальна міць» розрахований на 17 осіб дорослих 

туристів, не враховуючи фахівців, які супроводжують групу на маршруті, адже 

вартість їхніх послуг включено до вартості екскурсійних програм:  

Вартість переїзду потягами Київ - Запоріжжя; Запоріжжя - Київ для групи 

(з супроводжуючим) – 6 048 грн. (плацкарт), 10 440 грн. (купе). 

Оренда мікроавтобуса: 1500 грн за 2 дні. 

Проживання в хостелі 1 ночівля: 4 230 грн. з групи (8 460 грн. – 2 ночі) 

Екскурсійна програма: 

Оглядова автобусна екскурсія по Запоріжжю: 500 грн з групи. 

Тематична пішохідна екскурсія «Соцмісто»: 600 грн з групи. 

Тематична автобусна екскурсія «Доріжками кінокамери» («Запоріжжя 

кінематографічне): 600 грн з групи. 

Екскурсія на ПАТ «Запоріжсталь»: безкоштовно. 

Екскурсія в машинний зал електростанції «ДніпроГЕС-2»: 35 грн. з 

людини (не входить у вартість туру). 

Тематична пішохідна екскурсія «Острів Хортиця та його історичні 

пам’ятки»: безкоштовно, відвідування Музею історії запорозького козацтва та 

комплексу «Запорізька Січ» – за бажанням, не входить у вартість туру. 

Витрати супроводжуючого – 571 грн. 

Обслуговування групи супроводжуючим (протягом туру) – 1700 грн. 

 

Витрати всього:  

6 048 грн. + 1500 грн. + 8 460 грн. + 500 грн. + 600 грн. + 600 грн. + 1700 

грн. + 571 грн. = 19 979 грн. 

Або 

10 400 грн. + 1500 грн. + 8 460 грн + 500 грн. + 600 грн. + 600 грн. + 1700 

грн. + 571 грн. = 24 331 грн. 



Витрати туристичної фірми складають 2% від загальної суми – 399, 58 грн. 

(або 486,68 грн.) 

Прибуток туристичної фірми складає 10% від загальної суми – 1997,9 грн. 

(або 2433,1 грн.) 

Вартість туру на одну особу складає: 1320 грн. (проїзд в плацкарті) або 

1600 грн. (проїзд в купейному вагоні) 

 

У вартість програми включено: 

– ночівля в хостелі; 

– транспортне обслуговування; 

– супровід групи співробітником туристичної компанії; 

– оглядова та чотири тематичні екскурсії; 

У вартість туру не входить: 

– страхування; 

– вхідні білети до музеїв та інших місць.  

Таким чином, ціна туру «Індустріальна міць» із міста Київ становить 1320-

1600 грн. на особу. Звісно, ця ціна може змінюватись через певні чинники: 

надання знижок для дітей, студентів, пенсіонерів на залізничних перевезеннях, 

зміну тарифів на пасажирські залізничні перевезення; змінення ціни на 

транспортні послуги, послуги гостинності, ексурсійні послуги тощо.  

На практиці кінцева ціна реалізації туристичного продукту (тобто ціна, за 

якою турист купує тур агентської фірми) відрізняється від ціни туроператора 

надбавками та знижками. 

Надбавка – агентська винагорода за виконання визначених послуг, 

пов’язаних з кінцевою реалізацією туристського продукту. Її розмір 

встановлюється в агентській угоді або в договорі доручення.  

Комісійна винагорода агенту виплачується: 

- за прямі продажі, а також за продажі, здійснені Принципалом чи 

безпосередньо через третю особу (наприклад, іншого агента), але з території, 

закріпленої за даним агентом; 



- за повторні замовлення - пропорційна винагорода (у меншому розмірі), 

обумовлене за спеціальною шкалою, якщо угода ініційована діями рекламою 

агента; 

- за кожного туриста, за групу з 10, 20, 50, 100 і 500 туристів за сезон за 

спеціальними накопичувальними схемами; 

– заохочувальні надбавки (премії) за одержання плати готівкою. 

Агентська винагорода (комісійні) з кожного продажу, що складає 2-12% 

від вартості туру або послуг. 

Знижки застосовують у таких випадках: 

- при завчасній оплаті (більше ніж за три місяці) туристичне агентство 

може застосовувати знижки або поетапну оплату послуг; 

- групові знижки для туристичних агентств і агентів за відправлення групи 

туристів; 

- знижки для окремих категорій туристів (діти до 7 років - 50%, школярам 

- 40 % тощо). 

Таким чином, для повної реалізації та проведення даного туру 

туроператору потрібно налагодити угоди з постачальниками послуг а також 

туристичними агентами, адже від цього ціна на туристичну програму може 

помітно варіюватися (зменшуватися або збільшуватися)  

Отже, короткотривалий культурно-пізнавальний тур «Індустріальна міць» 

може бути цілком конкурентоспроможним на ринку внутрішнього туризму 

України, через сучасні тенденції розвитку внутрішнього туристичного ринку 

України, попиту на оригінальні пізнавальні туристично-екскурсійні програми, 

потребою в культурній інтеграції представників Сходу та Заходу України.  

 

 

 

 

 

 



Продовження додатку С 

 

Програма туру «Історія Запоріжжя та його індустріальна міць»  

(2-денний) 

Перший день 

7:55 – прибуття потягом в м. Запоріжжя (вокзал Запоріжжя-1) 

8:30-9:00 – сніданок в ресторані «Пузата Хата» (просп. Соборний, 158) 

9:00-11:30 – оглядова автобусна екскурсія по місту Запоріжжя 

11:30-14:00 – екскурсія в машинний зал електростанція «ДніпроГЕС - 2»; 

14:00-14:30 – обід в їдальні електростанції «ДніпроГЕС - 2» 

15:00-17:30 – екскурсія-прогулянка по «Соцмісту» 

17:30-20:00 – автобусна екскурсія «Доріжками кінокамери» («Запоріжжя 

кінематографічне») 

20:00-20:30 – вечеря в кафе «Ретро-Запоріжжя» (просп. Соборний, 158) 

20:30-23:00 – вільний час 

Ночівля в хостелі. 

 

Другий день 

8:00-8:30 – сніданок в хостелі 

9:00-13:30 – екскурсія на о. Хортиця з відвідуванням Музею історії 

запорозького козацтва, комплексу «Запорізька Січ», святилища Січ, пам’ятника 

козаку Мамаю, скіфського стану, місця загибелі київського князя Святослава 

Ігоровича 

13:30-14:00 – переїзд з о. Хортиця до ПАТ «Запоріжсталь» 

14:00-14:30 – обід в їдальні ПАТ «Запоріжсталь» 

14:30-16:00 – екскурсія на ПАТ «Запоріжсталь» 

16:00-17:00 – вільний час  

17:00-17:30 – доставка і збори екскурсантів на вокзалі Запоріжжя-1 

17:41 – від’їзд потягом до м. Києва. 
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ис. Т.1 Відношення респондентів до спорудження нового ТРЦ в місті Запоріжжя [43] 
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Таблиця У.1  

Вподобання мешканців міста щодо району проживання 

 Мешканці району  
Сума 

рангів 
Олександ-

рівського  

Заводського 

 
Комунарського  Дніпровського  

Вознесе-

нівського  
Хортицького  

Шевчен-

ківського  

Олександрівський 1,6 3,0 2,9 5,0 5,0 3,9 2,5 23,9 

Заводський 5,7 5,8 6,7 6,0 7,0 5,4 7,0 43,6 

Комунарський 3,5 3,2 1,9 3,0 4,0 4,0 4,6 24,2 

Дніпровський 4,0 3,8 4,0 1,7 6,0 3,5 3,2 26,2 

Вознесенівський 3,5 3,8 4,4 6,5 2,0 3,5 4,3 28 

Хортицький 3,8 4,2 3,9 3,0 1,0 2,2 3,2 21,3 

Шевченківський 4,3 5,8 4,3 2,0 3,0 4,0 2,5 25,9 

Сума рангів 26,4 29,6 28,1 27,2 28,0 26,5 27,3  

 

Складено автором за результатами анкетування «Інтролокальний рівень територіальної ідентичності мешканців  

м. Запоріжжя», 2012 (120 респондентів). 

Д
о
д

а
т
о
к

 У
 



Додаток Ф 

 

 

 

Рис. Ф.1 Структура системи міської влади в місті Запоріжжя  [195] 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Х.1 Схема «Структура органів управління районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, 

Шевченківському районах» (за Розпорядженням міського голови від 17.05.2012 № 242р (зі змінами)) [194] 
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Рис. Ц.1 Аналіз звернень на ресурс «Відкрите місто» (1.12.2015 - 1.12.2016) [20] 
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Рис. Ц.2 Аналіз звернень на ресурс «Відкрите місто» (1.12.2016 — 1.12.2017) [20] 
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Додаток Ш 

 

Таблиця Ш.1. Структура бази даних ГІС «Трансформація функцій 

території Шевченківського району міста Запоріжжя» 

Категорія Показники 

Розвиток промислових 

територій:  

 

1. спеціалізація промислового підприємства; 2.  

обсяги виробництва; 3. штат (кількість 

співробітників); 4. середня і максимальна величина 

заробітної плати на підприємстві; 5. об'єкти 

соціальної інфраструктури, які находяться на 

балансі промислового підприємства  

Розвиток соціальної 

сфери 

 

1. дитячі дошкільні установи (кількість, 

розташування, приналежність до джерела 

фінансування); 2. медичні установи (кількість, 

розташування і приналежність до підприємства або 

місту); - спортивні комплекси та майданчики 

(кількість, розташування і приналежність до 

джерела фінансування); 3. культурні установи 

(кількість, розташування, приналежність до 

джерела фінансування); 4. рекреаційні зони 

(кількість, розташування, бальна оцінка 

теперішнього стану, джерело фінансування); 5. 

релігійні установи (належність до конфесії, 

церковної організації) 

Динаміка екологічної 

ситуації: 

 

1. обсяги викидів шкідливих речовин в навколишнє 

середовище; 2. площа території, виведеної з 

використання у зв'язку з високим рівнем її 

забрудненості; 3. оцінка мешканцями прилеглих 

територій рівня забрудненості, викликаного 

розташуванням конкретного промислового 



підприємства 

Зміна функцій території 

 

1. функціональна приналежність базових 

територіальних частин Шевченківського району 

міста Запоріжжя; 2. збереженість або зміна 

функціонального призначення конкретних об'єктів. 

Збереженість ключових 

об'єктів міського 

середовища (пам'ятки 

архітектури, природи)  

 

1. пам'ятники архітектури: рік будівлі, 

функціональна приналежність, охоронний статус; 2. 

пам'ятники, монументи: подія або людина, якому 

присвячені, рік встановлення, ініціатор і спонсор 

створення; 3. назви вулиць 

Складено автором [101] 



Додаток Ю 

 

 

 

Рис. Ю.1 Структура системи міської влади в місті Запоріжжя (власна розробка 

автора) [219] 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Я.1 Схема «Структура органів управління районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, 

Шевченківському району» (за Розпорядженням міського голови від 17.05.2012 № 242р (зі змінами)) (власна 

розробка автора) [219] 
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