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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасне місто фокусує перетин неоднозначних і 

багатовимірних суспільних процесів. Міста концентрують людський, 

економічний, фінансовий та культурний капітал і задають тренди розвитку 

суспільства в цілому. Водночас у містах виникають соціальні та екологічні 

проблеми. Конкурентоздатність міста залежить від усвідомлення його проблем, 

бачення стратегії розвитку та вміння послідовно її реалізовувати у співпраці 

муніципальних структур, бізнесу та громадськості. У контексті 

людиноцентричності сучасних урбаністичних досліджень публічні простори міст 

є унікальними об’єктами, де одночасно акумулюються результати всіх процесів 

міських трансформацій. 

Наявність публічних просторів є необхідною умовою функціонування міст та 

існування міської культури. Первинна функція публічних просторів полягає у 

забезпеченні соціальних комунікацій. З розвитком міст та трансформаціями їх 

економічної, соціальної і політичної сфер функції публічних просторів міст 

змінюються. Водночас змінюється сприйняття публічних просторів міст 

суспільством, владою та бізнесом. Київ нині стоїть на порозі суттєвих змін, що 

спричинені суспільно-політичним розвитком держави та поглибленням інтеграції 

України до світової спільноти. Основним критерієм розвитку Києва є якість життя 

його мешканців, рівень комфортності міста. У цьому контексті особливого 

значення набувають суспільно-географічні дослідження трансформаційних 

процесів публічних просторів міста.  

Методологічну основу дослідження публічних просторів міста становлять 

концепція виробництва простору А. Лефевра, концептуальні підходи до дослід-

ження публічних просторів З. Ніла, Д. Харві, Д. Мітчелла, С. Лоу, Я. Гейла, 

К. Ворпола, К. Нокса та інших дослідників. Дослідження ґрунтується на 

положеннях, що пояснюють різноманітні аспекти функціонування і 

трансформацій міст в Україні та публічних просторів Києва, зокрема, викладених 

у працях І. Гукалової, Є. Маруняк, К. Мезенцева, А. Мозгового, Л. Нємець, 

Ю. Палехи, Г. Підгрушного, К. Сегіди, А. Степаненка, О. Денисенко, О. Дронової, 

Н. Мезенцевої, А. Мельничука, С. Покляцького, І. Савчука, І. Тищенка та інших 

вчених. 

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, науково-дослідною роботою «Просторові трансформації в 

Україні: моделі модернізації та планування міських територій» (номер 

держреєстрації 0116U002636, довідка №050/648-30 від 05.11.2018 року). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є  просторово-

часовий аналіз публічних просторів Києва, виявлення їх сучасних трансформацій, 

особливостей взаємодії із користувачами та проблем функціонування публічних 

просторів міста. Для досягнення поставленої мети виконувалися такі завдання: 
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 на основі аналізу попередніх досліджень удосконалити поняттєво-

термінологічний апарат суспільно-географічного дослідження публічних 

просторів міста стосовно їх сутності, функцій та сучасних трансформацій; 

 проаналізувати сучасні концепти публічних просторів у  зарубіжних 

дослідженнях; 

 розробити методику суспільно-географічного дослідження публічних 

просторів міста; 

 здійснити просторово-часовий аналіз функціонування відкритих і закритих 

публічних просторів міста Києва, визначити сучасні їх трансформації; 

 побудувати просторову модель публічних просторів Києва; 

 проаналізувати взаємодію користувачів з публічними просторами Києва за 

обраними кейсами; 

 визначити вплив соціального середовища на трансформаційні процеси у 

відкритих публічних просторах периферійної частини Києва; 

 виявити проблеми та визначити перспективи розвитку публічних просторів 

Києва в контексті партисипативного управління.  

Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є публічні простори міста 

Києва. 

Предметом дослідження визначено просторово-часові аспекти функціону-

вання, трансформації публічних просторів Києва та їх взаємодії із користувачами. 

Методи дослідження. Основними теоретико-методологічними підходами 

дисертаційного дослідження є діалектичний, генетичний, порівняльний та 

територіальний. Для дослідження просторово-часових аспектів функціонування 

та трансформацій публічних просторів міста Києва використовувались методи 

системного аналізу і синтезу, індукції та дедукції, літературний (при обґрун-

туванні теоретико-методичних основ дослідження публічних просторів, виявленні 

проблем просторової структури публічних просторів Києва), порівняльно-

географічний, метод рангів, методи групування та типізації, графічний, 

картографічний (при просторово-часовому аналізі відкритих і закритих публічних 

просторів Києва, побудові просторової моделі їх функціонування, аналізі функцій 

публічних просторів та їх трансформацій), метод кейсів при проведенні польових 

досліджень, метод спостережень, метод опитування, методи дескриптивної 

статистики (для аналізу взаємодії користувачів з публічними просторами, 

визначення передумов трансформаційних процесів у відкритих публічних 

просторах периферійної частини міста в контексті їх соціального середовища). 

Інформаційну базу дисертаційної роботи становлять статистичні дані та 

інформаційні матеріали Головного управління статистики в місті Києві, 

Генерального плану м. Києва (основні положення), результати власних 

розрахунків та польових досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

вперше: 

 розроблено методику суспільно-географічного дослідження публічних 

просторів міста, що включає три взаємозв’язаних етапи: концептуальний, 

аналітико-оціночний та аналітико-синтетичний; 
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 визначено характер взаємодії користувачів з публічними просторами 

Києва в результаті проведення спостережень та опитування відвідувачів за 

обраними відповідно визначених критеріїв кейсами; 

 визначено передумови трансформаційних процесів у відкритих публічних 

просторах периферійної частини Києва в контексті їх соціального середовища; 

удосконалено:  

 поняттєво-термінологічний апарат суспільно-географічного дослідження 

публічних просторів міста стосовно їх сутності, функцій та сучасних 

трансформацій; 

 просторову модель публічних просторів Києва за планувальними зонами 

та зонами містобудівної якості відносно центру; 

набуло подальшого розвитку: 

 систематизація зарубіжного досвіду дослідження публічних просторів 

міста, зокрема, стосовно термінологічного дискурсу, сучасних  концептів та 

напрямів розвитку публічних просторів;  

 виявлення просторово-часових особливостей функціонування відкритих і 

закритих публічних просторів міста Києва та їх трансформацій; 

 виявлення проблем та визначення перспектив розвитку публічних 

просторів Києва в контексті міського планування та партисипативного 

управління. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів.  Дисертаційне 

дослідження робить внесок в теорію соціальної географії з точки зору 

обґрунтування методики суспільно-географічного дослідження публічних 

просторів міста, виявлення просторово-часових особливостей їх функціонування, 

аналізу сучасних трансформацій публічних просторів міст.  

Практичне значення результатів дослідження полягає у виявленні 

просторово-часових особливостей функціонування публічних просторів  Києва, 

аналізі взаємодії користувачів із різними видами публічних просторів міста, 

визначенні чинників розвитку відкритих публічних просторів периферійної 

частини столиці в контексті їх соціального середовища. Розроблена методика 

може бути основою для подальших суспільно-географічних досліджень публічних 

просторів міст в Україні.  

Окремі положення дисертаційного дослідження щодо забезпечення 

позитивної динаміки мережі відкритих публічних просторів міст та інтенсивності 

їх використання в зонах багатофункціонального призначення використані 

Державним підприємством Український науково-дослідний інститут 

проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя при розробленні 

генеральних планів населених пунктів, зокрема, при розробленні Генерального 

плану м. Маріуполя (довідка № Д-2546 від 01.11.2018 року).  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено при виконанні 

держбюджетної науково-дослідної роботи «Просторові трансформації в Україні: 

моделі модернізації та планування міських територій» (номер держреєстрації 

0116U002636, довідка № 050/648-30 від 05.11.2018 року) на географічному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
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Окремі положення дисертаційного дослідження впроваджені в навчальний 

процес географічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка при викладанні курсів «Урбаністична географія», «Географія 

Столичного регіону», «Теорії просторової організації» (довідка № 050/647-30 від 

05.11.2018 року). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею, в якій висвітлено результати власних досліджень автора щодо 

просторово-часових особливостей функціонування публічних просторів міста 

Києва. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті ідеї 

та розробки, які належать здобувачеві особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження були апробовані на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях, зокрема Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Регіон 2016: стратегія оптимального розвитку» 

(Харків, 2016); Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю 

«Молоді науковці – географічній науці» (Київ, 2016); Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених  «Шевченківська 

весна – 2017» (Київ, 2017); Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною 

участю «Молоді науковці – географічній науці» (Київ, 2017); Сьомій міжнародній 

конференції з урбаністичної географії посткомуністичних країн CAT-ference 

(Київ, 2017); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених  «Шевченківська весна – 2018» (Київ, 2018); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні проблеми природничих наук: теорія, 

практика, освітні новації» (Ніжин, 2018);  Міжнародній науково-практичній 

конференції «Регіон-2018: пошук стратегії оптимального розвитку» (Харків, 

2018), а також обговорювались на наукових семінарах кафедри економічної та 

соціальної географії Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Публікації. Основні положення і результати дослідження опубліковані у 15 

наукових працях загальним обсягом 5,7 д.а. (3,75 д.а. належить особисто автору), 

з яких у наукових фахових виданнях 6 статей у фахових виданнях України 

загальним обсягом 3,8 д.а. (2,3 д.а. – авторські), 1 – в іноземному періодичному 

виданні (0,5 д.а., у т.ч. 0,15 д.а. належить особисто автору), 8 тезах доповідей на 

міжнародних наукових конференціях (1,4 д.а., у т.ч. 1,3 д.а. – авторські). 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 247 сторінок, основний текст – 156 сторінок. Список використаних 

джерел включає 188 найменувань на 18 сторінках. Робота містить 23 таблиці  

(15 із них в основному тексті) та 42 рисунки (32 із них в основному тексті),  

9 додатків загальним обсягом 56 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, 

сформульовано мету та завдання дослідження, окреслено об’єктно-предметну 

область дослідження, висвітлено теоретичні та методичні основи й інформаційну 
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базу дослідження, визначено наукову новизну одержаних результатів, висвітлено 

теоретичне та практичне значення роботи, апробацію результатів дослідження, 

структуру роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методичні засади суспільно-географічного 

дослідження публічних просторів міста» розкрито сутність публічного 

простору міста як об’єкту суспільно-географічного дослідження, систематизовано 

сучасні напрями зарубіжних досліджень публічних просторів міста, обґрунтовано 

методику їх суспільно-географічного дослідження. 

Розуміння поняття «місто» змінюється та певною мірою еволюціонує. Нині в 

центрі дефініції міста визначена людина, що кардинально змінює напрями 

розвитку та дослідження міст.  У суспільно-географічному розумінні місто – це 

елемент системи розселення населення, що якісно вирізняється специфічним 

способом життя населення, який визначається соціально-економічним розвитком 

суспільства та відповідною моделлю поведінки населення в конкретному 

просторово-часовому вимірі. 

Фокусом сучасних суспільно-географічних досліджень є соціальний простір. 

В основу розуміння поняття «соціального простору» покладена концепція 

виробництва простору А. Лефевра, яка є вдалою відправною точкою для 

формування суспільно-географічного його трактування. Під публічним простором 

міста ми розуміємо відкритий, доступний та динамічний простір для 

самовираження, відпочинку і спілкування людей. Основними функціями 

публічних просторів є комунікаційна, рекреаційна, політична, територіальної 

ідентифікації, виховна, шопінгу. Публічні простори міст визначають соціальні 

практики. Зміни соціальних практик пов’язані з виконанням певних функцій і 

характеризуються їх звуженням чи розширенням, появою нових функцій, втратою 

окремих функцій, повною зміною функцій та відображаються в динаміці 

публічних просторів. Сучасними напрямами трансформацій публічних просторів 

міст є: комерціалізація, обмеження доступу, сакралізація, «диснейфікація», 

«б’ютифікація», доместикація, «європеїзація», віртуалізація, гендеризація, 

«елітизація», «ідеологізація». 

Суспільно-географічні дослідження публічних просторів міста варто 

здійснювати з позицій соціально-просторового та політичного підходів З. Ніла, 

акцентуючи увагу на просторово-часовому аналізі функціонування публічних 

просторів міста, їх розвитку/занепаду залежно від ряду передумов та чинників, 

розгляді соціальної дисфункції публічного простору як виклику, аналізі взаємодії 

користувачів із публічним простором, поведінки у публічному просторі у 

взаємозв’язку із його трансформаціями. 

Сучасні зарубіжні дослідження публічних просторів міст здійснюються за 

такими напрямами: роль публічних просторів міст у житті громади та їх 

використання; просторовий аналіз публічних просторів міст; планувальні аспекти 

публічних просторів міст; динаміка та сучасні трансформації міських публічних 

просторів. 

Методика проведення суспільно-географічного дослідження публічних 

просторів міста включає концептуальний, аналітико-оціночний та аналітико-

синтетичний етапи. Концептуальний етап передбачає з’ясування сутності 
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основних понять, визначення необхідної інформаційної та методичної бази для 

дослідження, формування концепції дослідження. Дослідницькими питаннями на 

цьому етапі є такі: якою є сутність поняття «публічний простір», які функції 

виконують публічні простори, якими є особливості їх функціонування, як 

змінюються публічні простори в містах, якими є просторові особливості цих змін 

та які методи найефективніше використовувати у дослідженні публічних 

просторів міст. Аналітико-оціночний етап передбачає просторово-часовий аналіз 

публічних просторів міста та  пошук відповіді на такі дослідницькі питання: які 

типи публічних просторів представлені в місті, якими особливостями 

характеризується просторово-часові їх зміни, якими чинниками зумовлені 

просторово-часові зміни публічних просторів, якими є процеси трансформацій 

публічних просторів міста та що їх вирізняє серед традиційних, власне, якою є 

просторова модель публічних просторів міста та які взаємовпливи характерні для 

виділених її елементів. На цьому етапі проводяться польові дослідження 

публічних просторів міста за обраними кейсами з використанням методу 

спостереження, а також здійснюється якісна оцінка публічного простору як 

фізичного об’єкту/простору, аналіз його взаємодії із користувачами, ідентифікація 

взаємовпливів соціального оточення та публічного простору. Аналітико-

синтетичний етап передбачає аналіз розвитку та зміни функцій публічних 

просторів центральної, серединної чи периферійної зон міста в контексті їх 

соціального середовища, визначення просторових аспектів проблем розвитку 

публічних просторів в контексті міського просторового планування та можливих 

шляхів їхнього вирішення з урахуванням сучасних методологічних доробок 

урбаністів та партисипативного управління.  

У другому розділі «Просторово-часовий аналіз публічних просторів 

Києва» здійснено суспільно-географічний аналіз відкритих та закритих публічних 

просторів Києва, визначено напрями їх сучасних трансформацій, побудовано 

просторові моделі мережі публічних просторів Києва за планувальними зонами та 

зонами містобудівної якості. 

У Києві представлені різні типи публічних просторів: відкриті (зелені 

публічні простори (парки, сквери, бульвари, прибудинкові території), вулиці, 

набережні, площі), закриті (торговельно-розважальні центри, торговельні, 

торговельно-офісні центри, ринки), а також специфічні, які за певних умов мають 

різну градацію публічності (бібліотеки, студентські містечка, автовокзали, 

залізничні вокзали, аеропорти, культурно-мистецькі та музейні комплекси, 

галереї, палаци, будинки культури тощо). 

Просторово-часові зміни мережі відкритих публічних просторів Києва 

відповідають етапам територіального розвитку міста. Основними чинниками, що 

зумовлюють їх створення та розміщення у планувальній структурі Києва, є: 

унікальні ландшафти; необхідність задоволення суспільних потреб у різних 

сферах людської життєдіяльності (проведення масових державних або міських 

заходів, забезпечення масового відпочинку мешканців Києва на природі в межах 

міста, організація спортивного відпочинку, проведення спортивних заходів, 

щоденні прогулянки поряд із місцем проживання, створенні естетичного 

урбаністичного ландшафту центральної частини міста для виконання 
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репрезентативної функції); проведення наукових досліджень; створення місць 

пам’яті; облаштування території біля громадських та адміністративних будівель; 

облаштування території з метою проведення спеціальних заходів; необхідність 

поліпшення екологічної ситуації в місті.  

Розміщення площ Києва визначає архітектурна концепція планувальної 

організації конкретної території з урахуванням природних факторів, а мета 

розміщення площ міста відображена у їх функціональному типі: головні (для 

проведення парадів, масових заходів тощо); перед громадсько-адміністративними 

будівлями і спорудами (стадіонами, торгово-розважальними центрами, театрами 

тощо); транспортні; вокзальні; багатофункціональних транспортних вузлів;  

передзаводські; ринкові. Виникнення, перепланування, зміни функціональних 

типів площ, їх зникнення визначаються містобудівним освоєнням території Києва. 

Функціональні типи окремих площ змінювались паралельно із розвитком 

планувальної структури Києва, а також у зв’язку із розташуванням у їх межах 

об’єктів, які надають площам ознак публічного простору. 

Аналіз просторово-часових змін мережі відкритих публічних просторів Києва 

став підґрунтям для виділення сучасних рис функціонування цих об’єктів, які 

детермінують їх трансформації. Так, для відкритих публічних просторів Києва 

характерні такі напрями трансформацій: комерціалізація (функціонування кафе, 

ресторанів, кінотеатрів, спортивних закладів та інших об’єктів, які надають платні 

культурно-розважальні послуги); «б’ютифікація» (оформлення клумб, встанов-

лення скульптур, вечірнє підсвічення, оновлення вуличних меблів, оформлення 

тематичних зон); одомашнення (запровадження моделі поведінки відвідувачів у 

публічному просторі ідентичної до певних елементів поведінки у приватному 

просторі, використання предметів домашнього декору); «європеїзація» (відтво-

рення практик оформлення публічних просторів за прикладом європейських міст); 

«ідеологізація» (через назви публічних просторів, парків, встановлення 

монументів); сакралізація (відновлення зруйнованих у радянський період або нове 

будівництво церков на території існуючих парків, скверів, площ); орієнтація на 

потенційного споживача (відмінність у планувальній організації, функціональ-

ному наповненні залежно від розташування у планувальній структурі міста); 

«елітизація» (розміщення об’єктів, які втілюють «ефект клубу»). 

У розміщенні закритих публічних просторів Києва можна виділити такі риси: 

орієнтація на споживачів та транспортну доступність; розміщення переважно 

кільцеподібно навколо історичного ядра Києва; розміщення на околицях міста 

відповідно із наявними та перспективними маршрутами метро; розміщення 

поблизу міських магістралей; розміщення в центрі міста, як модифікація або 

заміна колишніх торгових центрів, універмагів, великих магазинів. Подальші 

трансформації закритих публічних просторів Києва будуть пов’язані із 

об’єднанням багатоквартирного житла та місця роботи (бізнес-центри), 

торговельних, культурно-розважальних, побутових та інших послуг,  ресторанного 

обслуговування у «lifestyle centres». Це може дати поштовх виокремленню 

соціальних груп (сегрегації). 

Розміщення публічних просторів у системі планувальних зон Києва 

представлене на рис. 1. 
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Рис. 1. Розміщення публічних просторів Києва 

 

Для аналізу просторової моделі мережі публічних просторів Києва визначено 

показники їх концентрації за планувальними зонами: частка площ зелених 

публічних у загальній площі планувальної зони, площа зелених публічних 

просторів на 10 тис. мешканців, кількість закритих публічних просторів на 10 тис. 

мешканців. За часткою площі зелених публічних просторів у загальній площі 

планувальної зони виділено планувальні зони Києва: з найвищою часткою (понад 

55 %) – Північна, Північна Лівобережна планувальні зони та Долина Дніпра; з 

середньою часткою (48-52 %) – Східна та Західна планувальні зони; з низькою 

часткою (менше 27 %) – Центральна та Південна планувальні зони. За відносним 

показником співвідношення площі зелених публічних просторів на  

10 тис. мешканців, які проживають у межах планувальної зони, виділено три 

групи планувальних зон Києва: з найвищим рівнем (180-207 га на 10 тис. осіб) – 

Північна та Східна планувальні зони; з середнім рівнем (119-150 га на  

10 тис. осіб) – Західна та Північна Лівобережна планувальні зони; з низьким 

рівнем (12-63 га на 10 тис. осіб) – Центральна та Південна планувальні зони. За 

планувальними зонами Києва показник концентрації закритих публічних 

просторів торговельно-розважального типу є диференційованим: вище середнього 

значення мають Центральна, Північна та Східна планувальні зони; Південна, 
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Західна та Північна лівобережна мають значення показника нижче, ніж середнє.  

Просторова модель мережі публічних просторів Києва визначається 

містобудівним розвитком планувальної структури міста, фізико-географічними 

характеристиками території, положенням міста в ієрархії центральних місць, 

економічною стабільністю та рівнем соціально-економічного розвитку, політикою 

міської влади. На просторову модель мережі публічних просторів Києва 

визначальний вплив має імплементація концепції формування поліцентричної 

лінійно-вузлової структури загальноміських центрів. Найвищою насиченістю 

публічними просторами характеризується Центральна планувальна зона, 

Південна, Західна, Північна та Північна Лівобережна планувальні зони (рис. 1). 

Просторова мережа публічних просторів Києва за зонами містобудівної 

якості, в основі якого лежить модель концентричних кіл Е. Берджесса, 

представлена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Просторова модель мережі публічних просторів Києва за  

зонами містобудівної якості 

 

Центральна зона з найвищою містобудівною цінністю, яка розміщена 

виключно на правому березі Києва, має найвищу насиченість різними типами 

публічних просторів. Специфічною її рисою є наявність площ, які виконують 
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функцію публічних просторів не лише міського, але й державного значення 

(Майдан Незалежності, Контрактова площа, площі Слави). У цьому значну 

кількість торговельно-розважальних закладів розташовано у підземному просторі 

або є досить давніми спорудами, що органічно влились у планувальну структуру 

міста. Значну територію зони займають міські парки на Печерських схилах. 

Розміщення публічних просторів серединної зони є дисперсним, порівняно з 

центральною зоною. Виділяються декілька ядер їх концентрації: проспект 

Степана Бандери, Оболонський проспект, проспект Леся Курбаса на правому 

березі та Броварський проспект і проспект Соборності на лівому березі. Мережа 

публічних просторів на правому березі є більш розвиненою з характерним  

розташуванням на суміжних до центральної зони територіях. Публічні простори 

периферійної зони представлені зеленими просторами у житлових масивах та 

закритими публічними просторами вздовж магістралей основних доріг із 

субурбанізованої території. Публічні простори периферійної зони 

характеризуються суттєвою відмінністю у розвитку мережі правого і лівого 

берегів Києва. Подальший розвиток мережі публічних просторів серединної зони 

зумовлюється умовами, які склались у центральній зоні. Іншим напрямом 

розвитку є доцентровий, зумовлений маятниковою міграцією жителів субурбії. 

У третьому розділі дисертації «Сучасні виклики та перспективи розвитку 

публічних просторів Києва» проаналізовано результати спостереження та 

опитування за п’ятьма обраними відповідно критеріїв кейсами публічних 

просторів Києва, здійснено аналіз розвитку публічних просторів периферійної 

зони Києва в контексті їх соціального середовища, визначено просторові 

особливості конфліктів у публічних просторах Києва, ідентифіковано проблеми 

розвитку мережі публічних просторів Києва та визначено інструменти їх 

вирішення. 

Для спостережень за публічними просторами міста Києва було обрано п’ять 

кейсів: сквер у мікрорайоні Теремки-1, парк «Теремки», ТРЦ «Ocean Plaza» та 

Либідська площа, парк імені Тараса Шевченка, Поштова площа. Критеріями 

їхнього відбору були: розміщення публічних просторів у різних зонах місто-

будівної якості (центральній, серединній та периферійній); різноманіття 

функціонального наповнення публічних просторів; різноманіття трансфор-

маційних процесів у публічних просторах.  

Спостереження за обраними кейсами здійснювалось впродовж семи днів по 

дві години в різний період дня двічі за рік і включали: спостереження за 

насиченістю публічного простору різними об’єктами, які необхідні для 

спілкування, проведення дозвілля, відпочинку та розваг; спостереження за 

відвідувачами публічного простору в контексті їхнього віку, статі, соціального 

статусу; спостереження за взаємодією між користувачами та публічними 

просторами, тобто інтенсивністю використання наявних можливостей для різних 

видів активностей (послуги, розваги, спілкування тощо), які представлені в 

даному публічному просторі; спостереження за наявністю асоціальних елементів і 

проявами асоціальних дій в межах публічного простору; спостереження за 

сегментацією публічних просторів за локалізацією різних активностей. 
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Наприклад, у кейсі 3 – парк «Теремки» – основними користувачами 

публічного простору є мешканці навколишніх житлових будинків, серед яких 

найактивнішими є відвідувачі з дітьми, пенсіонери, відвідувачі з домашніми 

тваринами та сімейні пари. На території парку можна виділи шість типів ареалів 

за локалізацією різних видів активностей споживачів: ареал дитячого майданчика 

(спеціально облаштована та відгороджена територія з вуличними меблями та 

гойдалками на сучасному м’якому покритті, де пропонуються додаткові розваги 

(радіокеровані автомоделі, мильні бульбашки, дитячий потяг), розташований 

вуличний фуд-корт); ареал пляжу; ареал кафе та ресторанів (комерціалізація 

публічного простору, що водночас сприяє його активному використанню); ареал 

православного собору з дзвіницею та церква (відкрита для будь-якого відвідувача 

та максимально можливо інтегрована з іншими ареалами територія, тобто 

сакралізація публічного простору не має наслідком його фрагментації та 

виключення); ареал прогулянкових алей; ареали зелених насаджень (зони 

відпочинку, де влаштовують пікніки, з проявом процесів доместикації). За період 

проведення спостережень проявів асоціальної поведінки в парку не було 

зафіксовано. Парк «Теремки» як публічний простір користується значною 

популярністю за рахунок можливості задоволення потреб різних категорій 

споживачів, які використовують його з різною метою, але при цьому не 

створюють незручностей для інших. 

Під час проведення спостережень було здійснено опитування з метою 

визначення оцінки користувачами обраних кейсів за 4 блоками: «доступність 

публічного простору», «використання публічного простору», «імідж публічного 

простору», «інтегрованість публічного простору». Суспільно-географічний аспект 

такої оцінки враховує оцінку фізичної доступності публічного простору для 

користувачів та його інтегрованість в навколишнє міське середовище. У цілому 

респонденти оцінювали публічні простори, виходячи з власного досвіду та 

потреб. У окремих позиціях оцінки респондентів співпадають з результатами 

спостереження (наприклад, оцінка парку Тараса Шевченка), у інших – 

відрізняються від результатів спостереження. У такому випадку при аналізі 

узгодженості відповідей респондентів за допомогою графіка «Box and Whisker» 

чітко вираженою є неузгодженість за більшістю характеристик. Медіанні 

значення оцінок респондентами кейсу 3 представлені в таблиці 1.  

Для аналізу розвитку публічних просторів периферійної зони Києва в 

контексті їх соціального середовища було обрано два кейси – сквер у мікрорайоні 

Теремки-1 та парк «Теремки». Обрані кейси мають подібну просторову 

наповнюваність (вуличні меблі, дитячі майданчики тощо) та виконують 

аналогічну функцію – спілкування, відпочинок та розваги  для мешканців 

багатоповерхових будинків. Ці публічні простори мали подібні стартові умови 

для свого розвитку.  

Ретроспективний аналіз соціального середовища зазначених публічних 

просторів дав можливість встановити причини різного їх сучасного стану. Так, 

громада навколо скверу мікрорайону Теремки-1 не є цілісною і поділяється на дві 

частини: ті, хто тут проживають давно і постійно та мають почуття «дворового 

патріотизму», проте підкріплене лише окремими активними діями б’ютифікації 
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(березова алея, клумби біля під’їзду, міні-музей дерев’яних виробів під відкритим 

небом, імпровізований меморіал Небесній сотні); ті, хто проживає тимчасово і не 

зацікавлений витрачати час і зусилля для активних дій щодо благоустрою 

публічного простору. Будівництво торговельно-розважального центру 

«Магеллан» ще більшою мірою посприяло виключенню частини представників 

середнього класу з публіки та певній маргіналізації скверу на Теремках-1.  

 

Таблиця 1. Медіанні значення оцінок респондентами парку «Теремки» 

Характеристика Жінки 
Чоло-

віки 

Працю-

ючі 

Непра-

цюючі 

Часто 

відві-

дують 

Рідко 

відві-

дують 

Загаль-

на 

оцінка 

Доступний / недоступний 3* 3 3 2 2 3 3 

Зручно / невдало розташований 3 3 3 3 3 3 3 

Пішохідний / незручний для 

пішоходів 
2 3 3 2 3 2 2,5 

Доступний для велосипедистів / 

велорух неможливий  
2** 2 2 3 2 1 2 

Активне / пасивне використання 2 1 2 2 2 3 2 

Корисне / безцільне використання 3 2 3 3 3 3 3 

Успішне / невдале використання 2 2 2 2 2 2 2 

Реальне / штучне використання 2 3 3 2,5 3 2 3 

Безпечний / небезпечний  2,5 3 3 2,5 2,5 3 3 

Чистий / брудний  2,5 2 2 2,5 2 2 2 

Привабливий / непривабливий 3 3 2 3 3 3 3 

Естетичний / неестетичний 2,5 2 2 2 2 3 2 

Сумісний / несумісний  2 3 2 3 3 2 2,5 

Дружній / ворожий  2 3 3 2 2 2 2 

Предмет гордості / розчарування 2 1 2 2 2 1 2 

Підсумкова оцінка*** 
29 / 

35,5 

22 / 

36 

26 / 

37 

33,5 / 

36,5 

30 / 

36,5 

20 / 

35 

33 / 

37 

Примітки: 

*     значення медіани (бал) узгоджених оцінок респондентів; 

**   значення медіани (бал) неузгоджених оцінок респондентів; 

*** у чисельнику зазначена сума балів узгоджених оцінок респондентів, у знаменнику – узгоджених та 

неузгоджених оцінок респондентів. 

 

Навколо парку «Теремки» сформувалась цілісна громада мешканців 

переважно молодого віку, які створили сім’ї та поселилися надовго, тому 

зацікавлені у благоустрою території, насамперед, публічних просторів. Вона 

активна у своїх діях (ініціативи, звернення, протести), використовує для цього як 

безпосереднє спілкування, так і соціальні мережі, взаємодіє із представниками 

влади та бізнесу. Її основу формують жителі «Ліко-Граду» з високим соціальним 

статусом. Важливим фактором використання парку є також його сакралізація. 
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Порівняльний аналіз соціального контексту функціонування двох публічних 

просторів периферійної зони Києва дав можливість сформулювати такі 

положення: трансформації публічних просторів у периферійних районах Києва на 

відміну від центральних зумовлюють, насамперед, потреби мешканців, а не 

туристів, оскільки їх репрезентативна функція незначна; рушійною силою змін, 

що відбуваються в контексті «європеїзації», «створення міста для людей» є 

локальна ініціатива, активні дії, співпраця з бізнесом; трансформації публічних 

просторів у периферійних районах міста Києва відбуваються у відповідності із 

зміною соціальної структури мешканців: публічні простори житлових масивів 

периферійної частини міста занепадають, якщо із публіки виключений активний 

середній клас; найсуттєвіший вплив на еволюцію публічних просторів периферії 

Києва має нове будівництво, де купують квартири люди молодого віку з високим 

соціальним статусом для постійного проживання; важливим чинником еволюції 

публічних просторів периферії Києва є фактор власності; якщо особа розглядає 

місце проживання в периферійному районі Києва як тимчасове, вона не ініціює 

змін щодо поліпшення публічного простору. 

Діаметральна протилежність інтересів девелоперів та міської громади при 

відсутності житлової політики міської влади, прозорої системи прийняття рішень 

щодо дозволів для житлової забудови є причиною конфліктів, які стосуються 

публічних просторів Києва. Конфлікти, які виникають у центральній частині 

Києва, як правило, мобілізують всю громаду міста. Дії з боку громади на 

конфлікти, які виникають у серединному та периферійному поясах, є, як правило, 

ситуативною реакцією на порушення їхніх інтересів. Наслідком цього є 

повторення подібних конфліктних ситуацій на різних ділянках відкритих зелених 

просторів Києва. Найчастіше ризику забудови підпадають ті відкриті публічні 

простори Києва, які не користуються популярністю у населення. Причиною 

низької інтенсивності використання таких публічних просторів є застаріле 

облаштування, занедбаність, вузький спектр послуг для потенційних споживачів. 

Стратегією відновлення відкритих публічних просторів є їхня модернізація та 

привабливість для різних категорій споживачів за віком, статтю, інтересами та 

рівнем доходів. У Києві це також є однією із важливих умов запобігання забудові 

публічних просторів.  

Питання розвитку мережі публічних просторів Києва та їх функціонування 

лежить у сфері міського планування. Для аналізу управлінського процесу 

розроблено схему стейкхолдерів міського планування у контексті функціонування 

публічних просторів (рис. 3). 

Розвиток мережі публічних просторів міст та їх функціонування пов’язані з 

прийняттям управлінських рішень, які у своїх положенням мають відповідати 

законодавчим та нормативним актам. Проте, як чинні ДБН Б.2.2-12:2018 

«Планування і забудова територій», так і ДБН 360-92** «Планування і забудова 

міських і сільських поселень», що втратили чинність у вересні 2018 року, не 

містять положень з використанням терміну «публічний простір». Натомість 

використовуються терміни «громадський центр» та «громадський простір», які є 

лише частковими випадками публічного простору. Відповідно, прибудинкові 

території розглядаються виключно як полісади та дитячі майданчики, зелені 
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публічні простори – як елемент просторової структури міста у складі 

ландшафтних та рекреаційних територій. Таким чином, у Києві поняття 

«публічний простір» випадає з концепту планування міста. У такому підході 

втрачається цінність публічного простору для розвитку та функціонування міста в 

умовах інтенсивної забудови. 

 

 
Рис. 3. Стейкхолдери міського планування у контексті розвитку 

публічних просторів 

 

При розробленні просторової моделі мережі публічних просторів Києва було 

виявлено проблеми їх розвитку за зонами містобудівної якості. Для центральної 

зони характерні такі проблеми: ущільнення забудови міста за рахунок зелених 

публічних просторів, що призводить до виникнення конфліктів; надмірна 

комерціалізація площ та вулиць; переважання молів, які надають послуги цінової 

категорії вище середнього класу; виключення за рахунок обмеження фізичного 

доступу до внутрішніх дворів «закритих» спільнот; гіпертрофія репрезентативної 

функції публічних просторів у частині їх облаштування, функціонального 

наповнення. Для серединної зони характерні: ущільнення забудови міста за 

рахунок зелених публічних просторів, що призводить до виникнення конфліктів; 

неупорядкована комерціалізація відкритих публічних просторів, розміщених у 

зоні впливу транспортних вузлів; виключення за рахунок обмеження фізичного 
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доступу до внутрішніх дворів «закритих» спільнот; відсутність площ з іншим 

функціональним призначенням окрім транспортного. У периферійній зоні 

виявлені такі проблеми: переважно низька якість відкритих публічних просторів 

(занедбані вуличні меблі, відсутність функціонального наповнення, яке б 

відповідало запитам усіх користувачів); прояви асоціальної поведінки у відкритих 

публічних просторах; неупорядкована комерціалізація відкритих публічних 

просторів, розміщених у зоні впливу транспортних вузлів; наявність 

транспортних площ та відсутність площ іншого функціонального призначення; 

низька активність локальних спільнот у прояві зацікавленості щодо покращення 

відкритих публічних просторів; нерівномірна концентрація закритих публічних 

просторів. 

Враховуючи основні міжнародні програмні документи, а також результати 

польових досліджень та просторово-часового аналізу публічних просторів міста 

Києва виділено такі можливі інструменти вирішення їх проблем: впровадження 

принципів інтегрованого просторового розвитку міста у частині залучення 

стейкхолдерів у процес розроблення відповідних планувальних та програмних 

документів, які визначають напрями розвитку міста Києва; запровадження 

моніторингу імплементації проектної документації; запровадження партиси-

пативних інструментів та інструментів, які забезпечують трансперабельність 

діяльності міської влади у контексті електронного урядування. 

У Києві впроваджені електронні інструменти партисипативності в рамках 

електронної демократії: «Громадський бюджет» (бюджет участі), електронні 

петиції до Київради, «Контактний центр міста 1551». За результатами аналізу 

громадського бюджету Києва у 2017 та 2018 роках можна зробити висновок про 

певну незадоволеність мешканців міста станом типових за функціональним 

наповненням відкритих публічних просторів (парків, скверів тощо) за межами 

Центральної планувальної зони. Однак, громадянське суспільство в Києві ще 

перебуває в процесі інституціоналізації. Формування мережі неурядових 

організацій місцевого рівня, які діють у сфері міського управління, 

характеризуються активністю переважно в соціальних мережах, фрагментацією 

інтересів членів місцевих громад, невірою в ефективність громадянської 

активності в містах. Міські жителі в основному є «спостерігачами», а не 

«активними учасниками» у міському управлінні. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Публічний простір міста доцільно трактувати як відкритий, доступний та 

динамічний простір для самовираження, відпочинку і спілкування людей. 

Суспільно-географічні дослідження публічних просторів міста  здійснюється з 

позицій соціально-просторового та політичного підходів, акцентуючи увагу на 

просторово-часовому аналізі їх функціонування,  розвитку/занепаду, розгляді 

соціальної дисфункції публічного простору як виклику, аналізі взаємодії 

користувачів із публічним простором, їх поведінки в ньому.  

2. Публічний простір визначають соціальні практики, пов’язані з виконанням 

ними комунікаційної, рекреаційної, репрезентативної, політичної та виховної 

функцій. Зміни соціальних практик відображаються в динаміці публічних 
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просторів. Основними напрямами трансформацій публічних просторів 

пострадянських міст є: комерціалізація, обмеження доступу, сакралізація, 

«б’ютифікація», доместикація, «європеїзація», віртуалізація, «елітизація», 

«ідеологізація». 

3. Методика суспільно-географічного дослідження публічних просторів міст 

включає ряд послідовних блоків: формулювання концепції дослідження; 

просторово-часовий аналіз публічних просторів міста; проведення польових 

досліджень публічних просторів міста за обраними кейсами з метою аналізу 

взаємодії із користувачами та ідентифікації взаємовпливів; узагальнення 

результатів дослідження в контексті міського просторового планування, 

визначення просторових аспектів проблем. 

4. Виявлено, що просторово-часові зміни мережі відкритих публічних 

просторів Києва визначають: унікальні ландшафти та необхідність забезпечення 

масового відпочинку мешканців Києва в межах міста, проведення масових 

державних і міських заходів, створення місць пам’яті, облаштування території, 

поліпшення екологічної ситуації в місті. Визначено, що основними рисами 

нерівномірного розміщення закритих публічних просторів Києва є: орієнтація на 

споживачів та транспортну доступність; розміщення на околицях Києва 

відповідно маршрутів метрополітену; розміщення вздовж міських магістралей; 

розміщення у центрі Києва, як модифікація колишніх торгових центрів. 

5. Доведено, що на просторову модель мережі публічних просторів Києва 

визначальний вплив має імплементація концепції формування поліцентричної 

лінійно-вузлової структури загальноміських центрів. Центральна зона 

містобудівної якості Києва має найвищу насиченість різними типами публічних 

просторів. Публічні простори серединної зони Києва характеризуються 

дисперсним розміщенням. У периферійній зоні суттєво відрізняються за 

насиченістю публічними просторами правобережна та лівобережна частини міста. 

Розвиток мережі публічних просторів серединної зони Києва зумовлюється 

умовами, які склались у центральній зоні, та доцентровим напрямом від 

субурбанізованої території.   

6. За результатами польових досліджень за обраними кейсами публічних 

просторів Києва визначено насиченість публічних просторів необхідними для 

виконання їх функцій об’єктами; здійснено аналіз соціальної структури 

відвідувачів публічного простору; проаналізовано інтенсивність використання та 

сегментацію публічних просторів щодо різних видів активностей; здійснено 

оцінку обраних кейсів за критеріями доступності, використання, іміджу та 

інтегрованості публічного простору.  

7. Визначено, що на трансформації публічних просторів периферійної зони 

Києва, на відміну від центральної, впливають: потреби мешканців, оскільки їх 

репрезентативна функція незначна; зміни соціальної структури мешканців; 

локальні ініціативи; співпраця з представниками бізнесу. Виявлено, що 

найсуттєвіший вплив на еволюцію публічних просторів периферії Києва має нове 

будівництво та фактор власності на житло. 

8. Виявлено, що проблеми публічних просторів Києва диференціюються за 

зонами містобудівної якості. Можливими інструментами вирішення проблем є 
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впровадження інтегрованого просторового розвитку міста у частині залучення 

стейкхолдерів у процес розроблення планувальних та програмних документів 

щодо розвитку Києва, запровадження моніторингу імплементації проектної 

документації та інструментів партисипативного управління розвитком Києва. 
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АНОТАЦІЯ 

Пальчук М. В. Публічні простори міста Києва: суспільно-географічне 

дослідження. – 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, 2018. 

У дисертаційній роботі розкрито сутність публічного простору міста як 

об’єкту суспільно-географічного дослідження, систематизовано сучасні напрями 
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зарубіжних досліджень публічних просторів міста, обґрунтовано методику 

суспільно-географічного дослідження публічних просторів міста. 

Проведено просторово-часовий аналіз відкритих та закритих публічних 

просторів Києва, визначено напрями їх сучасних трансформацій, побудовано 

просторові моделі мережі публічних просторів Києва. 

Проаналізовано результати спостереження та опитування за п’ятьма кейсами 

публічних просторів Києва, здійснено аналіз розвитку публічних просторів 

периферійної зони Києва в контексті їх соціального середовища. 

Визначено просторові проблеми публічних просторів Києва та обґрунтовано 

інструменти їх вирішення.  

Ключові слова: публічний простір, місто, трансформації публічних 

просторів, просторовий аналіз, просторова модель, просторове планування, Київ. 

  

АННОТАЦИЯ 

Пальчук М. В. Публичные пространства города Киева: общественно-

географическое исследование. – 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, 2018. 

В диссертационной работе раскрыта сущность публичного пространства 

города как объекта общественно-географического исследования, систематизи-

рованы современные направления зарубежных исследований публичных про-

странств города, обоснована методика общественно-географического исследо-

вания публичных пространств города. 

Проведен пространственно-временной анализ открытых и закрытых 

публичных пространств Киева, определены направления их современных транс-

формаций, построені пространственные модели сети публичных пространств 

Киева. 

Проанализированы результаты наблюдения и опроса по пяти кейсами 

публичных пространств Киева, осуществлен анализ развития общественных 

пространств периферийной зоны Киева в контексте их социальной среды. 

Определены пространственные проблемы публичных пространств Киева и 

обоснованы инструменты их решения. 

Ключевые слова: публичное пространство, город, трансформации 

публичных пространств, пространственный анализ, пространственная модель, 

пространственное планирование, Киев. 

 

SUMMARY 

Palchuk M. V. Public spaces of the city of Kyiv: socio-geographical research. – 

Manuscript. Thesis for the degree of the candidate of geographical sciences in 

specialty 11.00.02 – Economic and social geography. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

The thesis reveales the essence of the urban public space as an object of socio-

geographical research, the modern directions of foreign researches of urban public 

spaces are systematized. It is determined that socio-geographical research of urban 
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public spaces should be carried out from the standpoint of socio-spatial and political 

approaches, emphasizing the spatio-temporal analysis of the functioning of urban public 

spaces, the detailed consideration of the social dysfunction of the public space as  

a challange, and the analysis of the interaction of users with the public space. 

The method of socio-geographical research on urban public spaces is defined. 

The selection of three research stages (conceptual, analytical, evaluation and analytical-

synthetic) and related research procedures are proposed.  

The spatio-temporal analysis of open and closed public spaces of Kyiv was 

conducted. The main factors of creation and placement of public spaces of Kyiv and 

directions of their modern transformations are defined. 

For the analysis of the spatial model of the network of public spaces of the city of 

Kyiv, the indicators of their concentration are determined. A spatial model of the Kyiv 

public space network has been constructed for planning zones and urban-quality zones 

in relation to the city center. It is revealed that the spatial organization of the network of 

public spaces in Kyiv has a decisive influence on the implementation of the concept of 

the formation of the polycentric line-nodal structure of city centers.  

Field surveys of public spaces of the city of Kyiv, including observations and 

social polls, were carried out for five cases selected according to the relevant criteria. 

The saturation of public spaces with objects necessary for the performance of their 

functions is determined; an analysis of the social structure of visitors to the public space 

is conducted; the intensity of use and segmentation of public spaces in relation to 

different types of activities is analyzed. Selected cases are assessed according to criteria 

of accessibility, usage, image and integration of public space. 

It is determined that the transformation of public spaces of Kyiv’s peripheral zone 

is influenced by citizens’ needs, because the representative function of such public 

spaces is insignificant; changes in the social structure of citizens; local initiatives; 

cooperation with business representatives. It is revealed that new construction and  

a factor of house stock ownership has the most significant influence on the evolution of 

public spaces of the Kyiv’s periphery. 

The research also focuses on the issue of public spaces of the city of Kyiv in 

urban-planning quality zones. The study proposes tools for solving the problems of 

functioning of public spaces of the city of Kyiv which include: implementation of  

the integrated spatial development of the city in terms of involving stakeholders in  

the process of developing planning and program documents that determine the spatial 

development of the city of Kyiv; introduction of monitoring of implementation of 

project documentation; implementation of participatory management tools for  

the development of the city of Kyiv. 

Key words: public space, the city, transformations of public spaces, spatial 

analysis, spatial model, spatial planning, Kyiv. 
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