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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Швидкий і синергетичний перебіг процесів 

глобалізації й урбанізації, становлення нових економічних взаємовідносин, що 
в українському 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, що міста завжди знаходяться в авангарді суспільних процесів і 

перетворень. Однією з визначальних особливостей розвитку міст України на 
сучасному етапі є антагонізм між їх планувальною та просторовою структурою: 

більшість міст побудована в радянський період, а їх розвиток відбувається в 
період переходу до економіки ринкового типу. 

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 на даному історичному етапі. В контексті викликів сьогодення 
громада відіграє ключову роль у процесі управління розвитком міста. 

Економіко-соціальні аспекти розвитку території вивчали Я. Олійник, 
А. Степаненко, С. Запотоцький, М. Барановський. Дослідження управління 

розвитком територій у 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 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. Удовиченка, Л. Хашиєвої й інших 
науковців. Теоретичними, методичними та практичними дослідженнями 

розвитку міської території в Україні займалися О. Дронова, О. Драпіковський 
та І. Іванова, К. Мезенцев і 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. 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. В працях В. Бабаєва, О. Без’язичного, 
Н. Внукової, А. Поважного, Л. Бондаренка, В. Вакуленка, В. Корженка, 
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В. Мамонової, Ю. Шарова, О. Бойко-Бойчука, В. Коломійця, М. Орлатого й 
інших досліджуються різні аспекти стратегічного управління територіальним 
розвитком. Досвід і механізми управління на місцевому та міському рівні для 

сталого розвитку та втілення Порядку денного 2030 викладено в праці 
Е. Мулхоланда й А. Бернардо. 

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 щодо 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 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 й інтролокального ієрархічних 
рівнів територіальної ідентичності населення в межах базового локального 
макрорівня; 

6. виявити особливості сприйняття ролі індустріальної складової 
міськими мешканцями в сучасному та перспективному розвитку міста та 

розробити туристичний продукт на основі індустріальної складової його 
розвитку; 

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 
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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 і 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, історичної географії, експедиційні, соціо-

географічний і метод маркерів територіальної ідентичності, статистичні, 
способу медіан, кореляційного аналізу, порівняльно-географічного аналізу, 
групування, графічного та картографічного моделювання. 

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять матеріали, 
зібрані особисто автором в результаті проведених анкетувань (2011, 2012, 2016-

2017) та експертних інтерв’ю (2016-2017), камеральних досліджень, звітні 
статистичні матеріали Державної служби статистики України, Головних 

управлінь статистики міської держадміністрації, тези доповідей і наукові 
публікації в фахових виданнях. 

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 на 
появу, посилення, зміну функцій території, управлінських рішень на 

трансформацію міського простору; 
- обґрунтовано модель розвитку міста, яка базується на принципах нового 

урбанізму та концепції сталого розвитку з урахуванням суспільно-географічних 

особливостей території; 
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; 

набули подальшого розвитку: 
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- 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. 

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 та стратегічних документів розвитку міста, 
організації та проведенні заходів щодо збереження місцевої архітектурної та 

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. 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 
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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. 
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 «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: 
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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 закордонних фахових 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, із них – 134 
сторінки основного тексту, 12 сторінок анотації, 28 сторінок списку 

використаних джерел, 71 сторінка додатків. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У першому розділі «Теоретико-методичні основи суспільно-

географічного дослідження управління розвитком міста» розкрито сутність 
категорії «місто»: як системи, господарського комплексу, сукупності спільнот; 

наведено та проаналізовано принципи розвитку міст, викладені в Новій 
програмі розвитку міст ООН, Маніфесті нової урбаністики, Лейпцизькій Хартії, 

висвітлено та проаналізовано підходи до управління розвитком міста, принципи 
управління, викладено деякі положення законодавчого регулювання 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. Розкрито 
сутність поняття «міський розвиток», визначено кількісні та якісні індикатори 

оцінки міського розвитку.  
На нашу думку, впровадження 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 залучення 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 
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положення та принципи мають бути покладені в основу стратегічних 
документів, які стосуються розвитку міст.  

Складність феномену міста вимагає пошуку та застосування нових 

підходів до його управління. Важливою умовою ефективності управління 
розвитком міста є залучення територіальної громади до процесу управління. 

Запропоновано й обґрунтовано суспільно-географічний механізм управління 
розвитком міста (Рис. 1), що 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) та 
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 громадської активності, спрямованої на конструктивну 
діяльність в контексті розвитку міста; 

-  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). 

 
Рис. 1. Схема суспільно-географічного механізму управління 

розвитком міста та його взаємозв’язку з економічним та організаційним 
механізмами (власна розробка автора) 
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Методика проведення суспільно-географічного дослідження управління 
розвитком міста включає такі етапи: 1. Теоретико-методичний, який 
передбачав аналіз сучасного стану розвитку міста та його адміністративно-

територіальних одиниць, первинне дослідження трансформацій міського 
простору Запоріжжя та маркерів територіальної ідентичності, аналіз потоків 

ЗМІ, розробку анкети та каркасних питань для проведення експертних інтерв’ю 
з метою збору емпіричних даних. 2. Аналітичний, який включав проведення 

кореляційного аналізу взаємозв’язку між чинниками розвитку міста Запоріжжя 
(кореляція Пірсона) на основі статистичних даних та аналіз відповідей 

респондентів й експертів щодо розвитку міста Запоріжжя (зокрема, 
використано метод медіан). 3. Синтетичний (концептуально-

конструктивний і рекомендаційний), в ході якого виявлено зв’язок між 
територіальною ідентичністю та громадською активністю, зроблено 

візуалізацію результатів 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 індустріальної складової 
розвитку міста, здійснено узагальнення окремих складових суспільно-

географічного механізму управління розвитком міста, проведено аналіз 
відповідності стратегічних документів розвитку міста Запоріжжя  принципам 

нового урбанізму та сталого розвитку, обґрунтовано та запропоновано 
інструменти управління розвитком міста, визначено  й обґрунтувано стратегічні 

напрямки розвитку міста, розроблено наукові концепції, запропоновано 
бачення місії та напрямків розвитку міста Запоріжжя. 

У другому розділі «Суспільно-географічний аналіз розвитку міста (на 
прикладі міста Запоріжжя» виділено основні чинники розвитку міста 

Запоріжжя, проаналізовано їх значимість і їх взаємозв’язки (методом 
кореляційного аналізу), проаналізовано просторові відмінності планувальної та 

функціональної структури, досліджено сприйняття трансформацій міського 
простору міста Запоріжжя в 2000-2016 роках. Чинниками розвитку Запоріжжя 

є: природно-географічний, суспільно-географічний, історичний та інші. 
Виявлено взаємозв’язок між показниками, які відображають вплив чинників на 
розвиток міста Запоріжжя. Запоріжжя складається з 7 адміністративних 

районів, які відрізняються між собою за площею, кількістю населення, 
спеціалізацією, рівнем соціально-економічного розвитку території. Найбільшим 

за площею та чисельністю населення є Шевченківський район міста. Найбільша 
кількість промислових підприємств розташована в Заводському та 

Шевченківському районах міста. Групування районів за переважаючими 
функціями вказує на те, що у Вознесенському районі переважають функції 

громадського центру; промислова та житлова функції переважають у 
Дніпровському, Заводському, Комунарському, Хортицькому та 

Шевченківському районах; житлова, громадська та рекреаційна функції 
переважають в Олександрівському районі. Результати проведеного 

дослідження дають можливість говорити про особливості сприйняття різних 
адміністративних районів міста (Рис. 2). 
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Рис. 2. Ментальна карта мешканців Хортицького району (розроблено 
автором за результатами анкетування, 2012, 120 респондентів) 

 

Рис. 3. Картосхема «Локалізація просторових трансформацій в місті 
Запоріжжя» (розроблено автором за результатами анкетування, 2016-2017, 

100 респондентів) 
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Протягом періоду з 2000-2016 рік у міському простору Запоріжжя 
відбулися точкові трансформації (Рис. 3), які по-різному були сприйняті 
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 

бульвару Шевченка», а найменш вдалими – на проспекті Металургів 
(«Спорудження МакДоналдс» і «Реконструкція проспекту Металургів).  

У третьому розділі «Напрями вдосконалення управління розвитком 
міста Запоріжжя» проаналізовано стратегічні напрямки розвитку міста 

Запоріжжя з точки зору їх відповідності територіальній ідентичності мешканців 
міста Запоріжжя, поглядам мешканцям міста Запоріжжя, аналізу сильних 

сторін, напрямкам розвитку міст у розвинутих країнах, висвітлено 
партисипативний підхід, особливості та напрямки його використання в 

управлінні розвитком міста Запоріжжя, запропоновано напрями трансформацій 
системи управління розвитком міста. Було виділено історико-географічні зрізи 

формування територіальної ідентичності мешканців міста Запоріжжя. 
Основними історико-географічними зрізами є період козацької доби, а також ті, 
на яких відбувалося формування індустріального комплексу міста. В 

Олександрівському, Шевченківському, Комунарському, Дніпровському, 
Хортицькому районах переваги районів, а також укоріненість і ментальна 

прив’язаність мешканців перекривають певні недоліки району. Мешканці 
Заводського району, навпаки, знають негативні особливості свого району, тому 

бажають змінити власне місцепроживання. Було виявлено ланцюговий зв’язок 
між локальним та інтролокальним рівнями територіальної ідентичності та 

громадською активністю.  Ланцюговий зв’язок є одним із проявів кумулятивної 
взаємодії територіальної ідентичності на різних ієрархічних 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. 

Індустріальна складова, яка є характерною особливістю розвитку міста 
Запоріжжя, може стати як гальмівним, так і стимулюючим фактором його 
розвитку. На думку респондентів, найбільш бажаним і перспективним є 

розвиток міста як ІТ-кластеру, що потребує прийняття нових управлінських 
рішень. Матеріальна складова індустріального комплексу міста Запоріжжя 

може бути використана як ресурс для розвитку індустріального туризму в місті.  
Розроблено тур «Історія Запоріжжя та його індустріальна міць», який 

планується вивести на ринок як новий туристичний продукт.  
На основі проведеного аналізу Проєкту Стратегії розвитку міста 

Запоріжжя до 2027 року та Генерального плану розвитку міста Запоріжжя до 
2036 року виявлено, що дані документи не відповідають пріоритетності потреб 

мешканців міста Запоріжжя, принципам інтегрального та сталого розвитку, 
викладеним у Лейпцизькій хартії місцевого розвитку, Європейській хартії 

місцевого самоврядування, Новій програмі розвитку міст ООН та інших 
документах. Розроблено структуру бази даних геоінформаційної системи 
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«Трансформація функцій території Шевченківського району міста Запоріжжя», 
яку може бути використано як основу для створення муніципальної 
геоінформаційної системи міста Запоріжжя, а також для удосконалення 

управління розвитком інших міст. Для впровадження суспільно-географічного 
механізму в процес управління розвитком міста Запоріжжя було запропоновано 

й обґрунтовано створення нових функціональних підрозділів міської та 
районної влади – відділів взаємодії з місцевою громадою, основною метою 

діяльності яких буде налагодження діалогу й активізація співпраці між владою, 
місцевим бізнесом і територіальною громадою міста Запоріжжя. 

 
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), синтетичний (розробка й обґрунтування 

суспільно-географічного механізму управління розвитком міста). Актуальність 
і багатоаспектність питання проблематики дослідження 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 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 
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простору. 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 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, на сучасному етапі для його жителів Запоріжжя – це 
колиска волі, пов’язана в 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 міста є носіями різних видів територіальної ідентичності, але 
переважаючою є транстрадиційний вид територіальної ідентичності. В 

Олександрійському, Комунарському Дніпровському, Хортицькому та 
Шевченківському районах укоріненість і ментальна прив’язаність мешканців та 

інфраструктурні переваги районів перекривають їх певні недоліки. Мешканці 
Заводського району, навпаки, знають його негативні особливості та бажають 

змінити своє місцепроживання. 
5. Результати проведеного дослідження дають змогу підтвердити 

кумулятивну (синергетичну) теорію взаємодії ієрархічних рівнів територіальної 

ідентичності населення та удосконалити її в межах двох макрорівнів – 
локального й 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 та нового урбанізму, що 
підтверджено досвідом європейських країн. 

6. Нами було визначено особливості сприйняття ролі індустріальної 
складової в сучасному та перспективному розвитку міста Запоріжжя 
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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. 
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 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 

обґрунтовано 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 й 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», 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. Запропоновано й 
обґрунтовано створення нових функціональних підрозділів міської та районної 

влади – відділів взаємодії з місцевою громадою, основною метою діяльності 
яких буде налагодження діалогу й активізація співпраці між владою, місцевим 

бізнесом і територіальною громадою міста Запоріжжя. 
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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. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019.   
У дисертаційній роботі розкрито сутність управління розвитком міста як 

об’єкту суспільно-географічного дослідження, систематизовано сучасні 
напрями зарубіжних досліджень в царині управління розвитком міста, 

обґрунтовано методику суспільно-географічного дослідження управління 
розвитком міста. Здійснено аналіз чинників розвитку міста Запоріжжя та їх 

взаємовпливу. Проаналізовано функціональне зонування міста Запоріжжя в 
розрізі адміністративних районів. Досліджено особливості сприйняття 

трансформацій міського простору міста Запоріжжя (2000-2016 роки) 
мешканцями міста Запоріжжя (респондентами). Виділено історико-географічні 

зрізи формування територіальної ідентичності мешканців міста Запоріжжя. На 
основі територіальної ідентичності мешканців міста Запоріжжя, аналізі 
перспективних напрямків розвитку міста Запоріжжя, світових тенденцій 

розвитку міст та принципів, викладених у документах щодо розвитку міст, 
запропоновано напрямки розвитку міста Запоріжжя. Запропоновано та 

обґрунтовано суспільно-географічний механізм управління розвитку міста та 
його інституційне забезпечення. 

Ключові слова: місто, управління, партисипативна демократія, 

територіальна спільнота, територіальна ідентичність, міське розвиток, 

управління, інституційне забезпечення, індустріальний місто, перехідний тип 
економіки. 

АННОТАЦИЯ 
Растворова М.А. Общественно-географическое исследование 

управления развитием города (на примере города Запорожье). – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.02 – экономическая и социальная география». – Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2019. 

В диссертационной работе раскрыта сущность управления развитием 

города как объекта общественно-географического исследования, 
систематизированы современные направления зарубежных исследований в 

области управления развитием города, обоснована методика общественно -
географического исследования управления развитием города. Осуществлен 

анализ факторов развития города Запорожья и их взаимовлияния. 
Проанализированы функциональное зонирование города Запорожье в разрезе 

административных районов. Исследованы особенности восприятия 
трансформаций городского пространства города Запорожье (2000-2016 годы) 

жителямими города Запорожье (респондентами). Выделены историко-
географические срезы формирования территориальной идентичности жителей 

города Запорожье. На основе территориальной идентичности жителей города 
Запорожье, анализе перспективных направлений развития города Запорожье, 
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мировых тенденций развития городов и принципов, изложенных в документах 
по развитию городов, предложены направления развития города Запорожье. 
Предложен и обоснован общественно-географический механизм управления 

развитием города и его инстуционное обеспечение. 
Ключевые слова: город, управление, партисипативная демократия, 

территориальная община, территориальная идентичность, городское развитие, 
управление, институциональное обеспечение, индустриальный город, 

переходной тип экономики. 
 

SUMMARY 

Rastvorova M. Socio-geographic research of city development 
management (on the example of Zaporzhizhiacity). Qualifying research paper. 

The Manuscript. Thesis for obtaining the scientific degree of geographical sciences 
candidate in specialty 11.00.02 – Еconomic and Social Geography. Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2019. 
The dissertation paper uncovers the essence of the city development 

management as an object of socio-geographical research, systematizes modern 
streams in foreign research in the field of city development management, and justifies 

the methodology of socio-geographical study of city development management. 
Socio-geographical approach to the study of city development management, which 

includes theoretical, methodological, analytical and synthetic stages, is described and 
substantiated in the thesis. The factors which influence on the development of the city 

(natural geographic, socio-geographical, etc.) are determined. Based on the 
correlation analysis, relation between the indicators is found. The functional zoning 
of Zaporozhzhia-city in the context of administrative districts is analyzed. The 

peculiarities of perception of administrative districts by inhabitants of Zaporizhzhia-
city are revealed and analyzed. The essence and perception of 7 cases of 

transformations of Zaporizhzhia urban space (2000-2016) are analyzed and 
perception features of these transformations by the city residents are determined. 

Based on the results of the survey, the perception of the industrial component in the 
development of Zaporizhzhia-city was carried out. The strategic directions of 

Zaporizhzhia-city development as of a center industrial tourism are proposed and 
justified. A touristic product – a tour “History of the city of Zaporizhzhia and its 

industrial power” is created. The documents regulating strategic development of 
Zaporizhzhia-city are analyzed according to their correspondence with the principles 

of integral and sustainable development. 
The historical and geographical cross-sections of Zaporizhzhia-city residents’ 

territorial identity formation are distinguished. The types of territorial identity typical 
for the inhabitants of each district of Zaporizhzhia-city are determined. The chain link 
between the local and the intralocal levels of territorial identity and social activity is 

revealed. The socio-geographic essence of city development management concept is 
deepened: the socio-geographic mechanism of city development management is 

developed and substantiated. Its’ implementation will allow to improve the efficiency 
of the process of city development management by taking into account the features of 

the territory, its local specifics and the use of the endogenous resource (in particular, 
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the civil activity of the inhabitants, which is due to their territorial identity). The 
implementation of a number of managing principles of city development 
management of Zaporizhzhia-city (subsidiarity, transparency, innovation) has been 

analyzed. To implement the socio-geographic mechanism in the managing process of 
Zaporizhzhia-city development and the proposals for the transformation of the 

management of Zaporizhzhia city development system is drafted. The structure of the 
GIS database “Transformation of the functions of the territory of the 

Shevchenkivskiy district of Zaporizhzhia city” is created. The necessity of 
introduction of socio-geographic mechanism in city development management of 

Zaporizhzhia-city is substantiated. The creation of new structural subdivisions of the 
city and district authorities has been 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 territorial 

community of Zaporizhzhia-city. 
Key words: city, governance, participatory democracy, territorial community, 

territorial identity, urban development, governance, institutional support, industrial 
city, transitional type of economy. 
 


