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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасні дослідження процесів взаємодії 

великого міста (метрополіса) та приміської зони (субурбії) мають важливе 

значення у світовій суспільно-географічній науці. У різних типах країн ці 

процеси мають свою специфіку прояву в просторі та часі.  

У пострадянських країнах протягом останніх десятиліть функції та 

просторова структура приміських зон великих міст істотно 

трансформуються. В Україні найсуттєвіші зміни, що пов’язані з поширенням 

житлової та економічної (комерційної) субурбанізації, відбуваються в 

приміській зоні Києва. Міста-супутники столиці, що сформувалися ще у 

радянський період, по-різному адаптувалися до нових умов соціально-

економічного розвитку. В межах міст-супутників та інших поселень 

приміської зони створено ряд нових виробничих підприємств, набули 

поширення заклади мережевих структур обслуговування, нові житлові 

функції (зокрема, здійснюється будівництво котеджних містечок та інших 

житлових комплексів). Однак такі процеси подекуди мають хаотичний, 

неконтрольований характер. 

Теоретико-методологічну основу роботи становлять праці з питань 

теорії суспільної географії, географії міст, геоурбаністики, взаємодії міст та 

сільської місцевості, зокрема, роботи українських вчених О. Гладкого, О. 

Денисенко, В. Джамана, А. Доценка, К. Мезенцева, В. Нудельмана, 

Я. Олійника, Ю. Палехи, Г. Підгрушного, М. Пістуна, Ю. Пітюренка, Л. 

Руденка, І. Савчука, А. Степаненка, О. Топчієва, О. Шаблія та ін., а також 

зарубіжних дослідників – І. Браде, Л. Ван ден Берга, О. Голубчикова, М. 

Джентіле, А. Дружиніна, З. Ковача, Г. Лаппо, К. Леєтмаа, А. Махрової, Т. 

Нефьодової, Є. Перцика, Л. Сікори, Т. Таммару, А. Трейвіша, С. Хірт та 

інших вчених. Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених 

окремим питанням розвитку приміської зони великого міста, факторів 

соціально-економічної привабливості та функціональної типізації міських 
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поселень, суспільно-географічні аспекти сучасного розвитку міст-супутників 

та приміської зони Києва вивчені недостатньо. Вищезазначене обумовлює 

актуальність дослідження та вибір теми дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертаційне  

дослідження пов’язане з тематикою науково-дослідної роботи, що 

виконується на кафедрі економічної та соціальної географії Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема 

держбюджетною темою «Суспільно-географічні дослідження трансформацій 

системи природокористування в Україні» (№ державної реєстрації 

0111U003932). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

суспільно-географічний аналіз розвитку міст-супутників та приміської зони 

Києва. Для досягнення поставленої мети виконувалися такі завдання: 

- визначити особливості просторової структури приміської зони 

великого міста, її функції та ознаки міст-супутників; 

- визначити сучасні особливості процесів взаємодії великого міста та 

приміської зони, проаналізувати моделі приміської зони великого міста; 

- вдосконалити методику суспільно-географічного дослідження 

приміської зони та міст-супутників великого міста; 

- проаналізувати основні підходи до виділення приміської зони та 

міст-супутників,  визначити територіальні межі об’єкту дослідження; 

- охарактеризувати чинники розвитку міст-супутників та приміської 

зони Києва;  

- провести функціонально-просторовий аналіз розвитку міст-

супутників та приміської зони Києва, виявити особливості поширення 

виробничих, обслуговуючих та житлових функцій за секторами приміської 

зони; 

- здійснити функціональну типізацію міст-супутників Києва;  
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- визначити проблеми розвитку міст-супутників та приміської зони 

Києва, шляхи їх розв’язання, а також напрями розвитку нових процесів 

взаємодії Києва та території його впливу.  

Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є міста-супутники та 

приміська зона Києва.  

Предметом дослідження є просторово-часові особливості розвитку 

міст-супутників та приміської зони Києва, зміни їх функцій, а також процеси 

субурбанізації у приміські зоні столиці України.  

Методи дослідження. Робота ґрунтується на використанні 

системного та територіального підходів. У процесі дослідження використано 

такі групи методів: методи системного аналізу і синтезу, систематизації (для 

аналізу попередніх досліджень та формування науково-методичних підходів 

до дослідження міст-супутників та приміської зони Києва), методи 

порівняльно-географічного аналізу та картографічного моделювання (для 

виявлення територіальних відмін у впливі чинників та поширенні 

виробничих, обслуговуючих і житлових функцій у приміській зоні Києва), 

методи групування та типізації (для розрізнення та об’єднання поселень 

приміської зони за рівнями концентрації та диверсифікації функцій, 

функціональної типізації міст-супутників), математико-статистичні методи – 

факторного аналізу (для ідентифікації визначальних чинників соціально-

економічного розвитку приміської зони Києва), кластерного аналізу (для 

виявлення подібності адміністративно-територіальних одиниць приміської 

зони за індикаторами поширення демографічних, економічних, соціальних та 

екологічних проблем).  

Інформаційну базу дисертаційної роботи становлять статистичні 

матеріали Державної служби статистики України, Головного управління 

статистики у Київській області, звітні матеріали та рішення міських рад і 

виконавчих комітетів міських рад міст-супутників, електронні бази даних, 

аналітичні огляди, монографії та наукові публікації у фахових виданнях, а 

також результати власних досліджень автора. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 

вперше: 

- виявлено просторові особливості поширення та зміни виробничих, 

обслуговуючих і житлових функцій міст-супутників та приміської зони 

Києва у пострадянський період, зокрема визначено ступінь однорідності та 

різноманіття виробничої спеціалізації, напрями просторової концентрації та 

диверсифікованості зовнішніх, дифузійних та місцевих функцій 

обслуговування, рівні навантаження нових житлових функцій на місцеві 

громади; 

- проведено функціональну типізацію міст-супутників Києва за 

поєднанням ознак функцій (значимості, повноти, диверсифікованості, 

оновлюваності, просторової поширеності функцій) та географічного 

положення; 

удосконалено: 

- методику суспільно-географічного дослідження розвитку міст-

супутників та приміської зони великого міста, у тому числі просторового 

аналізу поширення виробничих, обслуговуючих та житлових функцій; 

- класифікацію процесів взаємодії великого міста та приміської зони, 

зокрема, пов’язаних із концентрацією населення і господарської діяльності 

(урбанізація, реурбанізація) та їх деконцентрацією (субурбанізація, пост-

субурбанізація, ексурбанізація, контрурбанізація);  

- підходи до визначення меж приміської зони та метрополітенського 

регіону Києва, критерії виділення міст-супутників з урахуванням 

особливостей пострадянських трансформацій, 

набуло подальшого розвитку: 

- теоретичні засади суспільно-географічного дослідження міст-

супутників та приміської зони великого міста, зокрема, систематизація 

елементів просторової структури та функцій приміської зони, сутнісних 

ознак міст-супутників;  

- аналіз чинників розвитку міст-супутників та приміської зони Києва, 
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зокрема, виділено етапи пострадянських трансформацій, особливості впливу 

демографічних змін та ситуації на ринку праці, міграційної, економічної, 

екологічної, інформаційної, інституційної привабливості території; 

- визначення просторових проблем розвитку міст-супутників та 

приміської зони Києва, підходів до їх розв’язання з урахуванням гостроти 

прояву проблем та тенденцій їх зміни; оцінка передумов розвитку пост-

субурбанізації у приміській зоні Києва.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дисертаційного дослідження соціально-економічного розвитку міст-

супутників та приміської зони Києва можуть бути використані державними і 

регіональними органами управління при розробці стратегії соціально-

економічного розвитку столичного регіону, місцевих програм соціально-

економічного та культурного розвитку, розробці заходів з оптимізації 

використання території приміської зони Києва.  

Аналітико-синтетичні матеріали дисертаційного дослідження 

використовуються при викладанні навчальних дисциплін «Економічна і 

соціальна географія України»,  «Географія міст», «Геоурбаністика», «Human 

Geography» на географічному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (довідка № 050/237-30 від 15 квітня 

2015 року). 

Особистий внесок здобувача. Виконане дисертаційне дослідження є 

самостійною науковою працею, в якій сформульовано теоретико-методичні 

основи та здійснено суспільно-географічне дослідження розвитку міст-

супутників та приміської зони Києва. Із спільних публікацій використано ті 

ідеї та розробки, які належать автору особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на: 

Міжнародній науковій конференції «Процеси просторової трансформації в 

Центральній Європі у ХХІ столітті» (Київ, 2013), V Міжнародній науковій 

конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля» (Суми, 2013), IV 
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Щорічній науковій Асамблеї Асоціації російських географів-

суспільствознавців «Соціально-економічна географія у ХХІ столітті: виклики 

та можливі відповіді» (Москва, Росія, 2013), V Міжнародній конференції з 

урбаністичної географії посткомуністичних держав (Тбілісі, Грузія, 2013), 

Міжнародній науковій конференції «Міста Росії: у ХХІ столітті: проблеми 

архітектурного формування і просторового розвитку» (Єкатеринбург, Росія, 

2013), Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Регіон – 

2013: стратегія оптимального розвитку» (Харків, 2013), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Географія, картографія, географічна освіта: 

історія, методологія, практика» (Чернівці, 2014), Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні проблеми розвитку суспільної географії» 

(Київ, 2014). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць 

загальним обсягом 4,4 друкованих аркушів (у тому числі 3,8 друкованих 

аркушів належать автору особисто). Серед них 6 статей у наукових фахових 

виданнях загальним обсягом 3,0 друкованих аркушів (у тому числі 2,75 

друкованих аркушів – авторські) та 6 публікацій в інших виданнях.  

Обсяг і структура роботи. Робота складається із вступу, чотирьох 

розділів, висновків та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 264 

сторінки, з них основного тексту – 173 сторінки.  Робота містить 53 таблиці,  

49 рисунків, 8 додатків на 65 сторінках. Список використаних джерел 

включає 193 найменування на 19 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

МІСТ-СУПУТНИКІВ ВЕЛИКОГО МІСТА 

 

1.1. Приміська зона та міста-супутники як об’єкти  

суспільно-географічного дослідження 

 

У «Географічній енциклопедії України» приміська зона визначається як  

«територія за межами міста, до складу якої входять ліси, лісопарки та інші 

зелені насадження, заклади та установи для масового відпочинку, приміські 

населені пункти, сільськогосподарські угіддя, промислові підприємства, що 

обслуговують місто і орієнтовані на місцеву сировину. В приміській зоні 

розташовують також підприємства та транспортні споруди, водозабірні та 

очисні споруди, ТЕЦ, склади, бази, аеропорти, сортувальні станції, що за 

санітарно-гігієнічними і планувальними умовами не можуть бути у межах 

міста» [124, с. 84].  

У «Географічному енциклопедичному словнику» наголошується, що 

приміські зони – це території, які оточують місто і знаходяться з ним в тісному 

функціональному та іншому взаємозв’язку. У їх межах розміщуються 

передмістя, міста-супутники, рекреаційні зони, окремі сільськогосподарські, 

аграрно-промислові, промислові, транспортні, комунальні підприємства. 

Частина території приміської зони зазвичай використовується як 

сільськогосподарські угіддя. Тут виділяються спеціальні зелені зони 

відпочинку, в яких встановлюється охоронний правовий режим і не 

допускається промислове будівництво [16, с. 243].  

Г. Лаппо підкреслює, що у приміській зоні розміщуються також і 

«центри, незалежні від міста або зв’язані з ним узами партнерства, а не 

підпорядкування». Ця обставина доволі ускладнює завдання територіального 

облаштування приміської зони. Поряд з інтересами міста-центра необхідно 

враховувати й інтереси поселень, що виникають поблизу міста [68, с. 79-83]. 
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Тобто в межах приміської зони великого міста доцільно виділяти такі 

елементи просторової структури: 

� передмістя – поселення (як міські, так і сільські), розташовані у 

безпосередній близькості до великого міста і мають з ним тісні господарські, 

культурно-побутові, трудові та інші зв’язки. Передмістя нерідко фактично є 

периферійною частиною міста, що офіційно не включена до його 

адміністративних меж. В передмістях або поряд з ними можуть створюватися 

як закриті поселення («gated communities») для заможного населення, так і 

виникати нетрі, до яких спрямовується збідніле населення із навколишніх сіл. 

Головна функція передмість – житлова («спальні» поселення); 

� міста-супутники – міські поселення, що розташовані поблизу 

великого міста і мають з ним передусім господарські та культурно-побутові 

зв’язки. Окрім житлової міста-супутники виконують індустріальні, 

транспортні, торговельно-розважальні та інші функції; 

� відкриті простори – ліси та лісопаркові зони, сільськогосподарські 

угіддя; 

� території інфраструктурно-комунікаційного призначення – водогінні 

станції, станції аерації, полігони для захоронення відходів, сміттєпереробні 

заводи, електропідстанції, логістичні комплекси. Вони можуть бути як 

прив’язані до конкретних передмість чи міст-супутників, так і відокремленими 

об’єктами [16, с. 243; 57, с. 208].  

Основними факторами формування приміської зони є людність великого 

міста, рівень його промислового розвитку, особливості виробничих і 

організаційно-господарських зв’язків, економіко-географічне положення, 

транспортне сполучення, особливості розселення на прилеглій території, 

природні умови та ін. [120, с. 126]. 

В зарубіжній літературі більшого поширення отримало поняття субурбії. 

Субурбія (з англ. «suburban area» – «приміська зона») – урбанізовані поселення 

на колишніх сільських землях, що зазвичай адміністративно незалежні від 

великого міста, але тісно з ним пов’язані. Головними причинами розвитку 
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субурбії називають зростання чисельності населення міст, їх перенаселення; 

нижча вартість землі; можливість будівництва новітнього житла; прогрес у 

транспортному забезпеченні; безпечніше середовище (нижчий рівень 

забруднення навколишнього середовища, нижчий рівень злочинності тощо); 

нижчий темп життя («pace of life»).  

Субурбію слід розглядати як особливий, певною мірою змішаний тип 

міських та сільських поселень. Порівняно із традиційними містами вона має 

нижчу щільність населення; більшу відстань до місця роботи, торговельних 

закладів, розваг (commuting distance); переважання низькоповерхової 

(одноповерхової) як житлової, так і адміністративної забудови. Водночас 

порівняно із сільськими поселеннями субурбія характеризується вищою 

щільністю населення; має більше можливостей щодо працевлаштування, 

шопінгу, відпочинку та розваг; кращий стан дорожньої системи; вищі 

стандарти життя.  

Серед основних функцій приміської зони виділяють поліпшення 

мікроклімату міст і створення необхідних умов для відпочинку населення. 

постачання місту продуктів харчування, особливо малотранспортабельних та 

нестійких, в окремих випадках – будівельних та паливних матеріалів, 

розвантажування – за рахунок розміщення в приміській зоні частини 

підприємств місто утворюючих галузей та населення з метою обмеження 

зростання міста [124, с. 84]. О. Гладкий в межах периферії промислових 

агломерацій визначив такий розподіл функцій: модульні виробничі, 

енерговиробничі, прикладні науково-інноваційні, аграрні високотехнологічні, 

спортивні і рекреаційно-оздоровчі, природоохоронні, транспортного 

розвантаження ядра, сельбищного розвантаження ядра, спеціалізовані освітні, 

культурні і розважальні, інфраструктурні (функції ближньої периферії), 

низькотехнологічні виробничі, утилізації і переробки відходів, 

природоохоронні, аграрні (функції дальньої периферії) [17, с. 93]. О. Дмитрук 

акцентує увагу також на меморіальних функціях, пов’язаних із винесенням за 

межі великого міста кладовищ [29]. 
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Узагальнюючи наявні погляди, можна виділити такі функції приміської 

зони:  

- виробнича – забезпечує місто необхідними для його життєдіяльності 

товарами, зокрема, продуктами харчування (передусім малотранспортабельної 

та швидкопсувної продукції), будівельними, паливними матеріалами для 

потреб великого міста, з одного боку, та розвантажує велике місто внаслідок 

винесення до приміської зони промислових підприємств, ТЕЦ,  логістично-

складських комплексів тощо; 

- обслуговування – виступає зоною відпочинку, оздоровлення, туризму 

та розваг для міського населення, з одного боку, та розвантажує місто 

внаслідок поширення мережевих закладів обслуговування населення, з іншого; 

- житлова – виступає місцем проживання населення, що працює та/або 

отримує певні послуги у великому місті. 

Окремо слід зупинитися на такій категорії поселень, як міста-

супутники. Це порівняно нове явище у розселенні населення. Вони виникли в 

процесі формування агломерацій протягом ХХ ст. (виключення становлять 

супутники-резиденції поблизу столиць та фортеці на підступах до великих 

центрів) [25, с. 108]. Концепція міст-супутників висунута у 1960-х роках 

містобудівниками В. Давидовичем, А. Афонченком, Н. Солофненком та 

одержала розвиток у працях учених-географів О. Мінца, О. Назаревського та 

Б. Хорєва [31, с. 22]. 

В міському плануванні їх розглядають як штучно створювані поселення 

навколо великого міста для вирішення його проблем, регулювання 

економічної бази, стабілізації або уповільнення зростання чисельності 

населення. Географічне розуміння міст-супутників ширше. Як зазначає Г. 

Лаппо, географи до категорії міст-супутників відносять всі поселення, що 

сформувалися в безпосередньому оточенні великого міста, незалежно від того, 

виникли вони стихійно чи створювалися спеціально за розробленими 

проектами. Міста-супутники, що виникають в силу різних причин, мають різне 

призначення, але всі вони взаємодіють з містом-центром і об’єктивно беруть 

участь в регулюванні його росту та розвитку [68, с. 103].  
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Місто-супутник – міське поселення, що розвивається поблизу 

крупнішого центру і тяжіє до нього у господарському або культурно-

побутовому відношеннях [16, с. 77]. До поселень-супутників належать ті міста, 

селища міського типу та села, які розвиваються поблизу більш великого міста 

та зв’язані з ним спільністю життя населення – взаємним трудовим та 

культурно-побутовим тяжінням (достатньо інтенсивним) [25, с. 7]. 

Розвиток існуючих та будівництво нових міст-супутників розглядається 

як дієвий засіб обмеження розвитку крупних міст. Ці міста повинні мати міцні 

виробничі, трудові та соціально-культурні зв’язки з головним містом через те, 

що основна їх функція – бути «спальнями» для населення великих міст, яке в 

них працює, але не має житла. Пізніше у містах-супутниках стали 

створюватися власні робочі місця за рахунок будівництва філій промислових 

підприємств, розміщених у великих містах, які не мали вільних площадок для 

розширення, а також розміщення нових промислових підприємств, 

постачально-збутових баз, автопідприємств, складів тощо [31, с. 22]. М. 

Солофненко вважав, що розміщувати міста-супутники у приміських зонах 

великих міст доцільно на відстані не менше як 25-50 км від них [132, с. 9-10]. 

Отже, бути супутником – це означає: 1) знаходитися у тісній взаємодії з 

містом-центром; 2) обслуговувати його потреби; 3) брати участь у розв’язанні 

його проблем; 4) сприяти реалізації його потенціалу. 

Головними ознаками міст-супутників є: 

� розташування поблизу великого міста; 

� як мінімум, часткова функціональна незалежність від великого міста; 

� фізична відокремленість від великого міста сільською місцевістю або 

природними бар’єрами (наприклад, річкою); 

� наявність власної приміської зони (субурбії), населення якої приїжджає 

до міста-супутника на роботу або отримує послуги; 

� наявність власного сформованого центрального ділового району 

(«downtown») [57, с. 211; 56, с. 163-164]. 
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На відміну від передмість, міста-супутники мають власні робочі місця 

(не є «спальними поселеннями»), розвинену соціальну інфраструктуру, 

незалежну муніципальну владу. Фактично, це міні-метрополітенський регіон 

на окраїні великого метрополітенського регіону. Але міста-супутники суттєво 

поступаються великому місту – метрополісу за своїм соціально-економічним 

значенням. Міста-супутники можуть мати промислові, транспортні, курортні, 

житлові (так-звані міста-«спальні») та інші функції. [16, с. 77]. 

На думку А. Доценка, реалізація концепції міст-супутників у генпланах 

багатьох великих міст та схемах районного планування не дала очікуваних 

результатів, тобто обмеження їх розвитку. Більше того, створення міст-

супутників посилило нерівномірність розміщення населення, промисловості та 

соціальної сфери, поглибило диспропорції територіальної структури 

господарства [31, с. 23]. Концепція міст-супутників не сприяла більш 

рівномірному розміщенню продуктивних сил областей, а навпаки, поглибила 

соціально-економічні диспропорції між приміськими та периферійними 

районами [31, с. 24]. 

 

 

1.2. Сучасні особливості процесів взаємодії великого міста 

та оточуючої території 

 

Місто розвивається і функціонує в тісній взаємодії з оточуючою його 

територією, обслуговує її потреби, знаходить в ній різноманітне доповнення і 

ресурси для свого розвитку [68, с. 79-83]. Ю. Пивоваров, розмежовуючи зміст 

дисциплін «географія міст» та «геоурбаністика», наголошує, що місто перестає 

бути головним об’єктом дослідження геоурбаністики, поступаючись міським 

системам різного ієрархічного рівня. Місто перестає вивчатися в більшості 

випадків автономно – як точковий об’єкт, оскільки міста все більше «виходять 

зі своїх кордонів», посилюється процес «розповзання міст» по території та 

утворення складних постміських форм урбанізованого розселення 
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(агломерацій, урбанізованих районів, мегалополісів) та збільшується 

поширення міського способу життя в сільській місцевості [111, с. 11-12]. 

Процесам, що відбуваються між великими містами – метрополісами та 

сферою їх впливу – приміською зоною, міськими окраїнами («urban fringe»), 

хінтерландом («hinterland»), містами-супутниками, метрополітенським 

регіоном в українській географії приділено недостатньо уваги. Ряд 

англомовних термінів не мають українських відповідників. На нашу думку, 

доцільно виділяти такі основні процеси, що відображають взаємодію великих 

міст та оточуючої території: урбанізація, субурбанізація, реурбанізація, 

ексурбанізація, контрурбанізація та пост-субурбанізація [75, с. 169].  

Я. Олійник та А. Степаненко виділяють такі стадії урбанізації: 1) 

зародження сучасних міст; 2) швидкого зростання міст на основі економічних 

факторів урбанізації, 3) агломераційної урбанізації, 4) агломераційно-

субурбанізаційного розвитку, 5) істотної трансформації міського розселення 

через дегломерацію урбанізованих територій на основі деконцентрації 

населення і господарської діяльності [100, с. 187-188]. 

Л. Ван ден Берг, зважаючи на міграційні тенденції та ті процеси, що 

відбуваються у міському ядрі, окраїнах і хінтерланді, виділив чотири стадії 

(фази) урбанізації (розвитку міст):  

- урбанізація, що розглядається як процес швидкого зростання 

чисельності міського населення, збільшення концентрації населення, робочих 

місць, виробництва, сфери послуг у головному місті (метрополісі), в той час як 

внаслідок міграційного відтоку хінтерланд втрачає населення. Цей процес 

традиційно пов’язаний із індустріалізацією, переселенням сільських жителів 

до міст внаслідок кращих можливостей працевлаштування, умов життя, 

вищого рівня доходів тощо. Варто відмітити, що сучасна урбанізація не 

обов’язково пов’язана із промисловим розвитком, притягальний вплив мають 

сфера послуг, будівництво; 

- субурбанізація – процес «якісного вдосконалення» урбанізації, що 

зумовлює переселення міських жителів до менших поселень поряд з 
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метрополісом з кращими умовами життя (чистіше довкілля, менша щільність 

населення, приватний будинок та ін.). При цьому мешканці субурбії тісно 

зв’язані із метрополісом,  продовжують працювати та отримувати більшість 

послуг у ньому. Чисельність населення головного міста продовжує зростати 

передусім за рахунок хінтерланду; 

- дезурбанізація – процес переселення міських жителів за межі субурбії 

до невеликих міст та сільських поселень. Поступово там створюються нові 

робочі місця, розвивається власна сфера послуг. Як наслідок, метрополіс, а 

подекуди й субурбія втрачають населення; 

- реурбанізація – повернення населення передмість до метрополіса 

внаслідок джентрифікації та ревіталізації індустріальних зон («brownfields») в 

центральній частині міста («Inner City»), наближення місця проживання до 

місця роботи [191].  

Розвиток процесу урбанізації тісно пов’язаний з припливом мігрантів із 

сіл, природним приростом самого міського населення, включенням до міської 

смуги або віднесенням до адміністративного підпорядкування приміських 

територій, перетворенням сільських населених пунктів на міські [38, с. 333]. 

Зростання міст супроводжується формуванням більш або менш широких 

приміських зон; при цьому умови життя населення в них все більше 

наближуються до умов життя у великих містах – центрах тяжіння цих зон [16, 

с. 317]. Сучасний тип урбанізації – це вже не стільки швидке зростання частки 

міського населення, скільки особливо інтенсивний розвиток процесів 

субурбанізації та утворення на цій основі нових просторових форм міського 

розселення – міських агломерацій [16, с. 318]. 

Серед особливостей просторової еволюції сучасної урбанізації, Ю. 

Пивоваров виділяє поширення поза центрами та урбанізованими ареалами 

міського способу життя з особливою структурою спілкування, культурою, 

системою ціннісних орієнтацій; розвиток великих міських агломерацій, 

урбанізованих районів, урбанізованих зон в результаті посилення 

взаємозв’язків в системах розселення; збільшення радіусів розселення в межах 
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агломерацій і урбанізованих районів, пов’язаного з місцями прикладання 

праці, зонами відпочинку тощо [111, с. 18]. 

Отже, зазвичай найбільша увага приділяється процесам субурбанізації. 

Субурбанізація – це процес росту і розвитку приміської зони великих міст, в 

результаті чого відбувається формування міських агломерацій. Субурбанізація 

зазвичай характеризується вищими темпами зростання населення передмість 

та міст-супутників порівняно з містами – центрами агломерацій [16, с. 296; 28, 

с. 34; 100, с. 186]. Субурбанізація – це швидкий розвиток приміської зони 

великих міст, зростання щільності населення та перенесення сюди деяких 

видів економічної діяльності з центру агломерації [24, с. 129]. 

Інтенсивний розвиток приміської зони припадає на 1960-70-ті роки. 

Проте характер субурбанізаційних процесів у радянських та зарубіжних 

(західних) приміських зонах, маючи певні спільні риси, суттєво відрізнявся 

(табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Відмінності радянських та зарубіжних (західних) приміських зон 
 у 1960-70-х роках (за [69, с. 136-140]) 

Радянські Зарубіжні (західні) 
Мігранти з передмість покривають 
дефіцит найменш кваліфікованої 
частини трудових ресурсів 

Серед мігрантів передмість 
переважають «білі комірці», що 
покинули центральне місто як 
несприятливе для життя 

Навколо міста проживає населення з 
нижчим рівнем доходів 

Пояс субурбанізації – місце 
проживання привілейованих 
прошарків, населення з вищим рівнем 
доходів 

Головні зв’язки забезпечує 
громадський транспорт, більшою 
мірою залізничний, ніж 
автомобільний 

Домінує індивідуальний автомобіль, 
громадський транспорт має 
підпорядковане значення, роль 
залізничного транспорту несуттєва 

Переважання доцентрових тенденцій, 
зростання центральний міст 

Центральні міста втрачають 
населення 

Міста-супутники  перетворюються на 
багатофункціональні 

Міста-супутники зберігають вузьку 
спеціалізацію 

У містах-супутниках переважає 
багатоповерхова забудова 

У містах-супутниках переважає 
малоповерхова присадибна забудова 
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Процеси субурбанізації більш інтенсивно розвиваються навколо 

транспортних магістралей (або головної дороги, що веде до магістралі), 

внаслідок чого субурбанізована територія має зіркоподібну форму та 

специфічну структуру вулично-дорожньої мережі. 

За характером прояву субурбанізація може бути житловою (пов’язана із 

переселенням населення) та економічною (пов’язана із винесенням за межі 

великого міста промислового виробництва, логістично-складських комплексів 

та ін.). Особливим різновидом є сезонна субурбанізація (рекреаційна 

субурбанізація, «summer urbanization», квазі-субурбанізація), пов’язана із 

розвитком дачного будівництва навколо великих міст.  

Соціально-економічні процеси, протилежні урбанізації, називають 

контрурбанізацією (зустрічна/протилежна урбанізація – 

«counterurbanization»). Багато дослідників контрурбанізацію розглядають як 

синонім терміну «дезурбанізація». Частина вчених вважає її продовженням 

урбанізації, інші – новою фазою міського розвитку. На думку, Я. Олійника та 

А. Степаненка, контрурбанізація в розвинених країнах та зміна поляризації 

урбанізації, прискорене зростання певних середніх і уповільнення зростання 

великих міських агломерацій в країнах, що розвиваються, пов’язані зі змінним 

характером потоків міграції [100, с. 193]. 

С. Дж. Мітчелл виділила три різновиди контрурбанізації – 

ексурбанізація, «переміщена урбанізація» («displaced-urbanization») та анти-

урбанізація [182]. Ексурбанізація розуміється як переселення міських жителів 

за межі субурбії в сільські або невеликі міські поселення, які зберігають з 

головним містом тісні зв’язки, передусім щодо роботи, послуг, розваг. Другий 

різновид передбачає переселення міських жителів за його межі внаслідок 

економічних чинників – втрати роботи, нижчої вартості життя і т.п. Це 

фактично вимушена міграція, яка не пов’язана із вибором конкретного типу 

поселень, що призводить до формування неформальних/неофіційних поселень 

(частіше – нетрів) у сільській місцевості поблизу великого міста. Анти-

урбанізація пов’язана із відмовою від міського способу життя [182].  
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С. Хошсу акцентує увагу на тому, що ексурбанізацію та «переміщену 

урбанізацію» доцільно розглядати не як різновиди контрурбанізації, а як  

різновиди дезурбанізації. Вона виділяє три форми дезурбанізації – пері-

урбанізація (ексурбанізація), «переміщена урбанізація» та контрурбанізація. 

Остання, у свою чергу включає три види: «simple living» (фактично, анти-

урбанізація), пентурбанізація (передбачає переселення міських жителів за межі 

субурбії, але, на відміну від пері(екс)ексурбанізації, не передбачає збереження 

тісних зв’язків із головним містом, а наявність власних робочих місць, 

закладів сфери  послуг) та міграцію пенсіонерів («retirement migration») [169].  

На нашу думку, процес дезурбанізації може мати різні причини – 

економічні (наприклад, закриття промислових підприємств, високий рівень 

безробіття тощо), демографічні (природне скорочення населення), соціально-

екологічні (зміна способу життя, чисте та безпечне довкілля тощо). Тому 

дезурбанізацію не варто розглядати як «надвид» чи різновид процесів, які 

відбуваються між містом, приміською зоною та ширшим хінтерландом. 

Водночас доцільно розрізняти процеси ексурбанізації та контрурбанізації.  

Ексурбія – це у переважній більшості “спальні” («commuter») поселення 

за межами субурбії, що не мають достатньої кількості робочих місць, закладів 

сфери послуг, слабко зв’язані з містом регулярним рухом громадського 

транспорту. Їх мешканці працюють в головному місті або субурбії на значній 

відстані від місця проживання, користуються закладами сфери послуг міських 

окраїн, передмість, або здійснюють замовлення через Інтернет. Ексурбію часто 

розглядають як прояв невдалого планування або псевдоурбанізації, оскільки 

такі поселення характеризуються низькою щільністю населення, 

невідповідністю інфраструктури чисельності населення, їх зовнішні зв’язки 

повністю залежать від приватного автотранспорту. Ексурбаністичні поселення 

формують окремий пояс – «exurban ring» і можуть бути відокремлені від 

приміської смуги («suburban ring») сільськими поселеннями, 

сільськогосподарськими угіддями, лісами.  
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Контрурбанізація – це також процес переселення міських жителів за 

межі субурбії до невеликих міст та сільських поселень, проте з істотно 

меншою залежністю від великого міста – метрополіса. Б.Беррі підкреслював, 

що контрурбанізація – це процес деконцентрації населення. Важливі її ознаки 

– зростання чисельності населення віддалених від головного міста поселень 

(передусім за рахунок мігрантів з головного міста), зменшення залежності від 

нього (передусім за рахунок наявності власних робочих місць) [156].  

Серед головних причин розвитку ексурбанізації та контрурбанізації – 

зміна середовища проживання, поліпшення транспортної доступності 

віддалених поселень, розвиток нових засобів комунікації (зокрема, Інтернет, 

що дозволяє працювати на відстані від офісу, лише інколи його відвідуючи).  

І. Гудзеляк виділяє таку закономірну послідовність процесів: урбанізація 

→ субурбанізація → деурбанізація та рурбанізація [24, с. 129]. Рурбанізація – 

це явище, яке виникає у результаті активних маятникових міграцій сільських 

жителів у великі міста. Його характерні риси – особливий соціальний склад 

сільського населення, зміна способу життя із сільського на міський, 

покращення благоустрою сільських поселень тощо [24, с. 129]. Рурбанізація 

(«сільська урбанізація») – впровадження деяких міських умов і норм життя в 

сільські поселення, що, у свою чергу, призводить до якісних змін сільської 

місцевості: ростуть несільськогосподарські заняття сільського населення, 

збільшується його маятникова міграція, особливо до міст та приміської зони 

великих центрів, змінюється соціально-професійна і демографічна структура 

сільських мешканців, їх спосіб життя, рівень благоустрою сільських поселень 

тощо [111, с. 19]. Рурбанізація – процес поширення міських форм і умов життя 

на сільську місцевість, що може супроводжуватися міграцією міського 

населення у сільські поселення, переносом у сільську місцевість форм 

господарської діяльності населення, характерних для міст, у тому числі 

промисловості, сфери обслуговування та ін. [100, с. 192]. Фактично як 

рурбанізацію можна розглядати ексурбанізацію та контрурбанізацію.  
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Останнім часом все більше уваги приділяється процесу пост-

субурбанізації, пов’язаної із вибірковим перетворенням субурбії на новий тип 

поселень, що являє собою певне поєднання міського і сільського способу 

життя. На відміну від субурбії, пост-субурбаністичні поселення меншою 

мірою залежні від головного міста, їх населення працює переважно в своєму 

поселенні, тут же отримує культурно-побутові та інші послуги.  

А. Борсдорф зазначає, що пост-субурбія – це нові елементи в системі 

«місто-сільська місцевість», які характеризуються привабливими житловими 

кварталами, новою інфраструктурою в сфері торгівлі і послуг, привабливими 

можливостями зайнятості переважно у третинному секторі (торгівля, послуги, 

офіси, логістика, дозвілля, розваги) та промисловості (індустріальні та бізнес-

парки), новим способом життя (який не може бути описаний «старими» 

категоріями міського та сільського), високим ступенем особистої мобільності 

та просторово-економічної динаміки [157]. К. Брейк та ін. визначають такі 

ознаки пост-субурбії: функціональне доповнення субурбії новими робочими 

місцями та закладами соціальної інфраструктури (роздрібна торгівля, 

рекреація); диверсифікація соціальної та демографічної структури населення, 

типів житла та архітектурних форм; формування власної ідентичності та 

незалежний розвиток по відношенню до великого міста; забезпечення 

«справжньої привабливості» в розумінні «бути головним пунктом призначення 

для мешканців та фірм, а не другим після великого міста»; формування 

«внутрішнього простору діяльності», тобто пост-субурбаністичні поселення 

забезпечують «спільну діяльність» (проживання, роботу та відпочинок), 

зменшуючи переміщення типу «субурбія-місто» [159, с. 10-11]. Пост-

субурбанізація створює новий стиль життя, коли центральні інституції 

(зокрема, уряд) є менш «видимими» та функціонально значимими порівняно із 

традиційними містами [173].  

Т. Сіверц запропонував термін Zwieschenstadt («in between settlement», 

«міжмісто») – «структура повністю відмінного міського середовища, яке на 

перший погляд розсіяне та дезорганізоване з окремими островами 
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геометрично структурованих паттернів, структура без чіткого центру, проте з 

багатьма більш-менш вираженими функціонально спеціалізованими ареалами, 

мережами та вузлами» [186].  

Дослідники зазначають, що відбувається «дозрівання» субурбії, її 

трансформація в міста за функціями, але не за формою. Монофункціональна 

субурбія перетворюється на відносно незалежну від великого міста – 

метрополіса пост-субурбію з власними диверсифікованими житловим 

сектором, зайнятістю та рекреацією, відбувається фрагментація 

інфраструктури та послуг. В межах окремих поселень соціальне розшарування 

населення зменшується, але зростають відмінності між поселеннями. 

Переміщення населення в умовах пост-субурбанізації не відповідає 

концентричній чи радіальній моделі, які характерні для традиційних 

моноцентричних метрополітенських регіонів. Натомість формуються 

поліцентричні просторові моделі; субурбія отримує більше незалежності, а 

центральність головного міського ядра послаблюється [170, с. 41; 183].  

Дж. Хьоквельд визначив п’ять необхідних умов поширення пост-

субурбанізації: 1) високий рівень абсолютної доступності, що пов’язана із 

наявністю транспортної інфраструктури і більшою мірою впливає на фірми, 

ніж на населення; 2) наявність «м’яких» факторів привабливості – адекватний 

рівень послуг, закладів комунальної інфраструктури, освіти, роздрібної 

торгівлі та рекреації, 3) здатність підвищувати привабливість за рахунок 

бажання місцевих політиків проводити активну урбаністичну політику, у тому 

числі приваблювати молоді сім’ ї; 4) наявність земель, що необхідні для 

проведення нової міської політики, 5) наявність достатніх фінансових 

ресурсів. Перші два фактори – це абсолютна та відносна доступність, три 

решта – потенціал вдосконалення («налаштування») (рис. 1.1) [167, c. 44-51].  

З пост-субрбанізацією тісно пов’язані процеси виникнення окраїнних 

міст («edge cities») та закритих поселень («gated communities»). Так, на 

сучасному етапі розвитку в межах приміської зони формується новий тип 

поселень – окраїнні міста – значні центри концентрації комерційної 
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діяльності, торгівлі та розваг за межами традиційної міської території, що 

донедавна була житловим передмістям або напівсільською громадою. Вони 

зазвичай виникають вздовж кільцевих доріг навколо метрополітенського 

регіону, поблизу аеропортів, навколо офісних парків, ТРЦ (молів),  медичних 

центрів, комплексів розваг.  

 

Рис. 1.1. Фактори розвитку процесів пост-субурбанізації  
(за [167, с. 49]) 

Визначальними рисами окраїнних міст є:  

� самозабзпечення – тут наявні всі послуги і функції, що характерні для 

центральної частини міста-метрополіса; 

� висока транспортна доступність; 

� наявність достатньої кількості робочих місць («більше робочих місць, 

ніж спален»);  

� формування нової ідентичності [57, с. 210-211].  

Потенціал вдосконалення: 
− Фінансові ресурси 
− Земельні ресурси  
− Урбаністична політика 

Активна стратегія Пасивна стратегія 

Фактори привабливості: 
− Доступність 
− Зручності 
− «Життєвий клімат» 
− Рекреація 
− Образ  

Подальша пост-
субурбанізація 

Подальша 
депопуляція 
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Розрізняють три типи окраїнних міст: «бумери» («boomers»), що 

виникають на перетині транспортних магістралей та навколо ТРЦ і є 

найпоширенішим типом; «грінфілдси» («greenfields»), які створюються як нові 

міста в рамках генпланів, головним чином на відкритих просторах на 

приміських окраїнах; «аптауни» («uptowns», на відміну від 

«даунтауна»/«downtown»), що виникають на основі сусідніх міст (зокрема 

міст-супутників), що територіально «зливаються» з великим містом.  

Ряд вчених розглядають три стадії розвитку пост-субурбанізації: 1) 

стадія субурбанізації, яка пов’язана із переміщенням населення за межі 

великого міста, але при збереженні тісних щоденних зв’язків з ним; 2) стадія 

пері-урбанізації, пов’язана із розвитком промисловості в субурбанізованих 

поселеннях, поширенням змішаного місько-сільського землекористування; 3) 

стадія пост-субурбанізації, коли до субурбії переміщується не тільки 

промисловість, але й сфера послуг, яка забезпечує потреби великого міста 

[170, с. 40-48].  

Отже, можна виділити такі основні процеси, що відбувається в 

результаті взаємодії великого міста та оточуючої території. З одного боку, 

процеси урбанізації зумовлюють зростання концентрації населення та 

господарської діяльності, а реурбанізації – лише концентрації населення (рис. 

1.2).  

Водночас процеси субурбанізації зумовлюють деконцентрацію 

населення (житлова субурбанізація) та виробництва (економічна 

субурбанізація) в межах приміської зони, ексурбанізації – деконцентрацію 

населення за межами субурбії, пост-субурбанізації – деконцентрацію 

населення та господарської діяльності (не лише виробництва, але й сфери  

послуг) в межах окремих поселень субурбії, контрурбанізація – 

деконцентрацію господарської діяльності за межами субурбії. 

Контрурбанізація та пост-субурбанізація – процеси вибіркові. Одні поселення 

приваблюють населення, інвестиції, робочі місця, інші, навіть сусідні – ні.  



26 

 

 

Рис. 1.2. Основні процеси взаємодії великого міста та оточуючої території 
(розроблено і побудовано автором) 

Таким чином, традиційне розуміння взаємодії «місто – сільська 

місцевість» як дихотомії  змінюється його розумінням як континууму: «місто – 

субурбія – пост-субурбія  – ексурбія – сільська місцевість». 

В зарубіжних країнах значного поширення набуває новий урбанізм 

(«new urbanism») – рух, спрямований на протидію небажаному розвитку 

процесів урбанізації та субурбанізації, зокрема, проти неконтрольованого 

розростання міст,  субурбанізації, що базується лише на використанні 

автомобілів,  просторової сегрегації (створення закритих поселень), за 

компактність міста,  розширення публічних просторів,  соціальне розмаїття 

населення, «пішохідне довкілля».  

 

Велике місто 
(метрополіс) 

Оточуюча територія 
(приміська зона, метрополітенський регіон) 

Урбанізація Реурбанізація 

Субурбанізація 

Пост-субурбанізація 

Ексурбанізація Контрурбанізація 

Концентрація 
населення та 
господарської 
діяльності 

Концентрація 
населення  

Деконцентрація 
населення  

Деконцентрація 
населення та 
господарської 
діяльності 
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1.3. Моделі просторової структури приміських зон великих міст та 

класифікація міст-супутників 

 

Аналіз структури оточуючої велике місто території – важливе наукове 

завдання. Зазвичай територію приміської зони поділяють на три зони:  

- найближча до міста (радіус 10-15 км), що відіграє роль захисного 

лісопаркового поясу з обмеженою забудовою; 

- зона організації масового короткочасного відпочинку міського 

населення; 

- периферійна зона з розміщенням санаторіїв, будинків відпочинку, а 

також, в разі потреби, деяких підприємств [124, с. 84]. 

Складнішими є моделі, пов’язані із виділенням міських агломерацій – 

компактного просторового угруповання поселень (переважно міських), 

об’єднаних різноманітними інтенсивними зв’язками у складну 

багатокомпонентну динамічну систему. Як цілісне територіальне соціально-

економічне утворення міська агломерація виникає на базі функціонального і 

просторового розвитку великого міста-ядра (або декількох міст-ядер). Місто-

ядро підпорядковує своєму впливу решту поселень, розташовані у його 

приміські зоні (або у т.зв. зовнішній, периферійній зоні міської агломерації), – 

передмістя, міста-супутники і т.п., і набагато перевищує їх за своїм розміром 

та економічним потенціалом [16, с. 76]. 

Водночас Г. Лаппо зазначає, що до складу агломерації входять також і 

центри, незалежні від міста або зв’язані з ним «узами партнерства», а не 

підпорядкування. Ця обставина доволі ускладнює завдання територіального 

облаштування приміської зони. Поряд з інтересами міста-центра необхідно 

враховувати й інтереси поселень, що виникають поблизу міста [68, с. 79-83].  

Ю. Пітюренко висловлював критичну точку зору щодо міських 

агломерацій, наголошуючи, що агломерація – це наслідок порушення 

раціонального розвитку системи населених пунктів або одного міста; систему 
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населених пунктів слід розглядати як оптимальну форму розселення, а міську 

агломерацію – як її аномалію [120, с. 105].  

Велике місто та його приміська зона розглядаються як цілісне 

економіко-географічне утворення, для якого характерні тісні виробничо-

економічні, трудові, культурно-побутові, продовольчі, рекреаційні, 

організаційно-управлінські та інші інтеграційні зв’язки. В силу цього система 

«місто – приміська зона» є специфічним територіально-господарським 

утворенням, в якому бере участь весь економічний, соціальний, природний та 

інтелектуальний потенціал території [152, с. 66-67]. 

В зарубіжній літературі також вживаються поняття урбанізований ареал 

(урбанізована територія, урбанізований регіон) та метрополітенський ареал 

(метрополітенська територія, метрополітенський регіон), що формуються 

навколо метрополіса – великого міста. Урбанізований ареал – зона суцільної 

забудови в межах міської агломерації («фактичне місто», що включає т.зв. 

центральне місто – ядро агломерації в його адміністративних межах і 

довколишні території у смузі забудови з щільністю населення не менше 1000 

осіб на 1 кв. милю). Метрополітенський ареал (регіон) на відміну від 

урбанізованого ареалу включає поселення, що не входять до зони суцільної 

міської забудови, але, як правило, мають тісні соціально-економічні зв’язки з 

центром агломерації. Структурно метрополітенський регіон включає велике 

місто – метрополіс, субурбію (приміську зону), окраїнні міста та міжміський 

простір (сільські території). 

Також як просторові категорії взаємодії великого міста та оточуючої 

території використовуються поняття «урбанізована зона» та «урабінзований 

район». Іноді вони трактуються як синоніми терміну «міська агломерація», а 

інколи розглядається як зона суцільної міської забудови, інколи – як синонім 

більшої території – метрополітенського регіону. 

На думку І. Гудзеляк, на підставі тісних функціональних зв’язків між 

містом та навколишніми сільськими поселеннями формується «міський 

вузол», який в процесі послідовної концентрації населення та розростання 
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перетворюється на «міську агломерацію». На наступних етапах формування 

урбанізованого розселення виникають «урбанізовані райони» (їх основу 

становить сукупність міських агломерацій і міських вузлів, які функціонально 

взаємопов’язані) та «урбанізовані зони» (об’єднують декілька урбанізованих 

районів на базі добре сформованої транспортної мережі) [24, с. 126-127]. Ю. 

Пивоваров виділяє такі таксономічні ранги міських систем: велике місто, 

міська агломерація, урбанізований район, урбанізована зона, мегалополіс (рис. 

1.3) [110, с. 84].  

 

Рис. 1.3. Стадії урбанізованого розселення (за Ю. Пивоваровим [111, с. 121]):  
1 – велике місто, 2 – міська агломерація, 3 – урбанізований район, 

 4 – урбанізована зона 

На думку Ю. Пітюренка, урбанізовані райони відрізняються підвищеним 

ступенем індустріалізації, високою питомою вагою міського населення, 

високорозвинутими економічними, трудовими і культурно-побутовими 

зв’язками між населеними пунктами, а також урбанізацією ландшафтів [120, с. 

101-102]. 

На думку литовських вчених, міський урбанізований регіон («city urban 

region») включає дві просторові структури – «зону прямого впливу» 

просторового розвитку великого міста («урбанізований регіон» – «urban 

region», що включає ядро, серединну та периферійну частини) та «зону 

непрямого впливу» («country region», що включає регіон ринку праці та регіон 
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послуг і товарів та визначається за потоками товарів, капіталу, людей, 

інформації) [160, с. 39-40].  

Також для позначення території, що у господарському відношенні тяжіє 

до певного економічного центру, периферійної території у сфері впливу міста 

використовують термін «хінтерланд». Хінтерланд як зона впливу метрополіса 

крім урбанізованих територій включає територіально віддалені сільські ареали 

та міста-супутники. 

На думку, Г. Лаппо, основу територіальної структури міської 

агломерації утворює її опорний каркас – центральне місто, радіальні 

транспортні магістралі, а також зони супутників. В розвинених агломераціях 

зони супутників поділяються на пояси, що різняться за характером та 

інтенсивністю взаємодії, щільності населення та мережі доріг і населених 

пунктів [68, с. 94-97]. 

Ю. Пивоваров у межах «зрілих» моноцентричних агломерацій виділяє 

шість структурних зон: 1) історичне міське ядро; 2) центральна зона, що 

включає окрім міського ядра найближчу до нього інтенсивно забудовану 

територію; 3) зовнішня зона з суцільною, але менш інтенсивною забудовою; 4) 

перша приміська зона, що включає лісопарковий пояс та найближчі міста-

супутники; 5) друга, більш відділена приміська зона з містами-супутниками; 6) 

територія обширного столичного (міського) регіону. Перші три з них зазвичай 

утворюють власне місто, перші чотири – «велике місто», перші п’ять – 

агломерацію, а всі шість – урбанізований район (метрополітенський ареал) 

[110, с. 110-115].  

С. Іщук та О. Гладкий модифікували таку модель: історичне ядро міста, 

центральний пояс (обмежений в більшості випадків кільцем залізниць та 

історичною забудовою), зовнішній пояс (обмежений територією, що 

адміністративно підпорядкована міській владі), санітарно-захисний 

лісопарковий пояс міста, пояс агломерованих поселень першого і другого 

порядку, столичний регіон [51, с. 34-38]. У межах п’ятої зони за 

територіальною локалізацією вони виділяють агломеровані поселення першого 



31 

 

і другого поясу (порядку). Перші максимально пов’язані із ядром 

різноманітними господарськими, трудовими та інфраструктурними зв’язками, 

є його функціональним продовженням і виконують роль сельбищного 

розвантаження агломерації; у переважній більшості є багатофункціональними. 

Поселення другої групи характеризується низькоінтенсивною та більш 

однорідною зв’язністю із ядром, що носить переважно аграрний, 

природоохоронний та рекреаційний характер. Соціальні, трудові і 

господарські зв’язки цих територій незначні і, як правило, мають вузьку 

направленість [51, с. 12-13]. Агломеровані поселення першого порядку у 

такому трактуванні фактично відповідають поняттю «міста-супутники».  

Узагальнюючи вищенаведені міркування, з точки зору даного 

дослідження в структурі території, що знаходиться у сфері впливу великого 

міста, ми будемо виділяти такі складові (рис. 1.4): 

- приміська зона (субурбія, міста-супутники, пост-субурбаністичні 

поселення та окремі сільські ареали, що не зазнали впливу субурбанізації); 

- урбанізований регіон (міська агломерація, що об’єднує велике місто – 

метрополіс та його приміську зону); 

- метрополітенський регіон (хінтерланд, «велика агломерація», що 

поряд із урбанізованим регіоном включає ексурбію, контрурбаністичні 

поселення, інші міські поселення та сільські території).  

Фундаментальними властивостями міських систем, у тому числі й 

урбанізованих та метрополітенських регіонів, є ієрархічна організація, 

просторова нерівномірність, просторова взаємодія та динамічність [109; 111, с. 

84-91]. Так, зокрема міста-супутники та інші поселення розміщуються 

нерівномірно. Переважно вони концентруються поблизу основних радіальних 

транспортних магістралей, що зумовлює формування секторної структури. 

Кожний сектор, відповідно до специфічних природних умов, видів людської 

діяльності, щільності поселень та рівня урбанізації має певну спеціалізацію та 

виконує функції в агломерації [51, с. 12-13]. 
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Рис. 1.4. Територіальні сфери впливу великого міста 
(розроблено і побудовано автором) 

З урахуванням визначених властивостей доцільно визначити основні 

класифікаційні ознаки міст-супутників. Виділяються дві основні категорії 

міст-супутників: 

а) міста, орієнтовані своїми функціями на задоволення потреб міста-

центра як згустку населення, виробничого, комунально-господарського і 

будівельного комплексів. Такими є поселення при аеропортах, станціях аерації 

і водогінних, підприємствах будівельних матеріалів. Сюди ж відносяться 

центри-постачальники напівфабрикатів і допоміжних матеріалів, деталей, 

різного обладнання (напр., ліфтів) тощо; 

б) центри, що спеціалізуються на видах діяльності і виробництвах, 

аналогічних тим, які складають верхні яруси функціональної структури 

головного міста. Такими є центри фундаментальних наукових досліджень, 

НДДКР, галузей-лідерів, вищої освіти, зберігання інформації, крупні музейні 

комплекси [68, с. 108-10].  

Г. Лаппо підкреслює, що міста-супутники погано вписуються у звичайну 

типологічну схему. Головними критеріями їх поділу на типи є характер 
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взаємовідносин з містом-центром, а також розвиненість функціональної 

структури і положення в агломерації. За положенням в системі розселення 

виділяються такі основні типи міст-супутників: а) місто-передмістя; б) 

замикаючий супутник; в) центр агломерації другого порядку; г) «супутники-

супутників» [68, с. 113]. У такій схемі в межах першого поясу розташовуються 

найближчі супутники (супутники-передмістя), які нерідко являють собою 

продовження міста-центра. Тут найвищі щільність населення та найбільш 

щільна мережа доріг; значна частка жителів, що працюють в центральному 

місті. Значним є і зустрічний потік маятникових мігрантів з міста-центра для 

роботи у супутниках. Такі супутники подібні до периферійних районів 

центрального міста за функціями, складом населення, характером забудови. В 

межах першого поясу розташовуються й замикаючі супутники. Вони  

розміщуються там, де доцентрові потоки маятникової міграції, зважаючи на  

відстань, втрачають значення. В розвинених агломераціях у межах першого 

поясу супутників можуть виникати супутники, що є центрами агломерацій 

другого порядку, які оточують себе «супутниками супутників». Другий пояс 

супутників формується в зрілих агломераціях. Тут нижче щільність населення 

та дорожньої мережі, менша частка жителів, що працюють в центральному 

місті. Забудовані території перемежовуються переважаючими їх за розмірами 

відкритими просторами – сільськогосподарськими або лісовими угіддями [68,  

с. 94-97].  

Виділення міст-супутників, які є передмістями, на нашу думку, є 

суперечливим. Ми дотримуємося точки зору, що передмістя не є містами-

супутниками, згідно визначених ознак супутників.  

Ще один критерій типізації міст-супутників – спеціалізація. Розрізняють 

вузькоспеціалізовані та багатофункціональні міста-супутники. Супутник-

вузькоспеціалізований центр має просту функціональну структуру. Такі 

супутники можуть з часом трансформуватися у супутники-спеціалізовані 

комплекси та багатофункціональні супутники-конгломерати. 

Багатофункціональні супутники виникають у вузлових точках агломерації з 
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найкращим ЕГП, нерідко стають центрами агломерацій другого порядку [68,  

с. 109].  

Міста-супутники як будь-які інші міста можуть класифікуватися за 

виконуваними функціями: багатофункціональні (поєднують адміністративно-

політичні, культурні і економічні функції містоутворюючого значення з 

розвиненою промисловістю і транспортом), міста з різким переважанням 

промислових і транспортних функцій, міста з переважанням адміністративних, 

культурних, обслуговуючих функцій, міста-курорти, міста науки тощо.  

На нашу думку, доцільно визначити такі головні критерії класифікації 

міст-супутників: 

� за розташуванням відносно метрополіса: в межах поясу півгодинної, 

одно- та двохгодинної доступності; 

� за функціями: поліфунціональні та монофункціональні (транспортні, 

індустріальні, торговельно-розважальні, рекреаційні тощо); 

� за людністю: малі (до 50 тис. мешканців), середні (до 100 тис.), великі 

(до 250 тис.); 

� за часом заснування: засновані в доіндустріальний, індустріальний та 

постіндустріальний періоди [57, с. 212].  

 

 

1.4. Методика суспільно-географічного дослідження 

міст-супутників та приміської зони великого міста 

 

Методика дослідження міст-супутників та приміської зони великого 

міста включає п’ять послідовних етапів:  

Етап 1: формулювання теоретичних засад суспільно-географічного 

дослідження міст-супутників та приміської зони великого міста: 

- аналіз фахової літератури за темою дослідження (з соціально-

економічної географії, географії міст, урбаністичної географії, геоурбаністики, 

географії сільської місцевості); 
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- обґрунтування об’єкту та предмету дослідження; 

- визначення суспільно-географічних аспектів розвитку міст-супутників 

та приміської зони; 

- виявлення особливостей та класифікація процесів взаємодії великого 

міста та оточуючої території; 

- аналіз моделей просторової структури зони впливу великого міста; 

- узагальнення класифікації міст-супутників великого міста; 

- визначення базових індикаторів дослідження; 

- підбір адекватних методів дослідження. 

Етап 2: визначення територіальних меж об’єкту дослідження: 

- аналіз попередніх підходів до визначення меж приміської зони Києва; 

- визначення поясів доступності Києва; 

- ідентифікація меж приміської зони Києва з врахуванням 

адміністративного принципу; 

- визначення критеріїв виділення міст-супутників; 

- перевірка відповідності поселень приміської зони критеріям міст-

супутників та ідентифікація міст-супутників Києва; 

- характеристика секторної структури приміської зони Києва. 

Етап 3: характеристика факторів соціально-економічного розвитку 

міст-супутників та приміської зони Києва: 

- історико-географічний аналіз розвитку міст-супутників та приміської 

зони Києва; 

- виділення етапів пострадянських трансформацій приміської зони та 

міст-супутників Києва; 

- оцінка впливу Києва на розвиток міст-супутників та приміської зони; 

- аналіз демографічної ситуації та демографічних змін у містах-

супутниках та приміській зоні Києва; 

- аналіз стану ринку праці приміської зони та міст-супутників Києва; 
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- аналіз складових соціально-економічної привабливості міст-

супутників Києва, зокрема транспортної доступності, міграційної, 

економічної, екологічної, інформаційної та інституційної привабливості 

- інтегральна оцінка факторів. 

Етап 4: просторово-функціональний аналіз соціально-економічного 

розвитку міст-супутників та приміської зони Києва: 

- функціонально-просторовий аналіз виробництва у приміській зоні та 

містах-супутниках Києва з урахуванням секторної структури урбанізованого 

регіону; 

- функціонально-просторовий аналіз соціальної та транспортно-

комунікаційної інфраструктури у приміські зоні та містах-супутниках Києва; 

- функціонально-просторовий аналіз житлового господарства та нового 

житлового будівництва у приміські зоні та містах-супутниках Києва. 

Етап 5: Узагальнення результатів суспільно-географічного дослідження 

розвитку міст-супутників та приміської зони Києва: 

- проведення функціональної типізації міст-супутників Києва; 

- виявлення проблем розвитку міст-супутників та приміської зони 

Києва; 

- обґрунтування перспектив розвитку міст-супутників та приміської 

зони Києва. 

Окремо слід зупинитися на кількох проблемних аспектах методики 

дослідження. 

Методика ідентифікації меж приміської зони та міст-супутників 

великого міста. Найбільш поширений підхід до виділення меж приміської 

зони великого міста базується на застосуванні двох ключових індикаторів: 

тісноти зв’язків із великим містом (трудових, виробничо-реалізаційних, 

культурно-побутових та ін.) та доступності до великого міста (автомобільним 

та залізничним транспортом). Для оцінки тісноти зв’язків найдоцільнішим є 

показник кількості мешканців поселень приміської зони, які щоденно 

працюють (кількість маятникових мігрантів) та отримують різноманітні 
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послуги у великому місті. Оцінка доступності до великого міста передбачає 

визначення ділянок території з однаковою часовою доступністю (одно- та 

двохгодинні ізохрони). 

Зважаючи на складність оцінки та низьку достовірність наявних даних 

щодо тісноти зв’язків поселень приміської зони та міста Києва, у даному 

дослідженні використано методику ідентифікації меж приміської зони з двома 

послідовними етапами. На першому кроці за даними офіційних приміських 

перевезень автомобільним та залізничним транспортом визначаються три 

пояси доступності до Києва: одно-, двох – та трьохгодинної доступності. На 

другому етапі оцінюється відповідність окремих населених пунктів, що 

розташовані в межах адміністративних районів, які повністю або частково 

входять до поясу одногодинної доступності Києва, визначеним критичним 

значенням двох груп індикаторів. Такими є індикатори прояву функцій 

(виробничої, обслуговуючої та житлової) та індикатор стійкості зв’язків з 

Києвом. Детальніше методику висвітлено у розділі 2.  

Для ідентифікації міст-супутників визначено такі ключові критерії: 

розташування в межах приміської зони; наявність статусу міста; прояв всіх або 

переважної більшості функцій (сумарно не менше п’яти «+»); наявність 

містоформуючих підприємств сфери виробництва або сфери послуг; наявність 

власної приміської зони. 

Методика оцінки факторів розвиту міст-супутників та приміської 

зони. Головними методами, що використовуються для оцінки факторів є 

історико-географічний, порівняльно-географічний та математико-

статистичний. На першому кроці аналізуються особливості формування міст-

супутників та приміської зони великого міста у попередні періоди, 

визначаються ключові напрями, проблеми та особливості їх соціально-

економічного розвитку.  

Друга складова включає по компонентну порівняльну оцінку факторів 

соціально-економічного розвитку міст-супутників та приміської зони великого 

міста – демографічної ситуації, ситуації на ринку праці, транспортної 
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доступності, міграційної, економічної, екологічної, інформаційної та 

інституційної привабливості. Особливий акцент робиться на виявлення 

просторових відмін у прояві зазначених факторів за секторами приміської 

зони. 

Третя складова передбачає інтегральну оцінку чинників з використанням 

факторного аналізу. Даний аналіз дозволяє встановити визначальні чинники 

соціально-економічного розвитку міст-супутників та приміської зони великого 

міста, систематизувати базові показники за подібністю впливу. Методику 

факторного аналізу висвітлено у [79, с. 28-33; 137, с. 19-23]. В цілому 

передбачається виконання таких етапів:  

1) підбір базових індикаторів. Для аналізу обираються показники, що 

характеризують вплив основних факторів – демографічної ситуації (загальна 

динаміка чисельності населення, природний рух населення, вікова структура), 

ситуації на ринку праці (рівень зареєстрованого безробіття, навантаження на 

одне вільне робоче місце, середньооблікова кількість найманих працівників), 

транспортної доступності (як за показниками фізичної доступності, так і 

часової), міграційної привабливості (показники сальдо, структури та 

інтенсивності міграційних потоків), економічної привабливості 

(середньомісячна номінальна заробітна плата, сальдо зовнішньоторговельного 

балансу, обсяги капітальних та прямих іноземних інвестицій), екологічної 

привабливості (показники забруднення атмосферного повітря стаціонарними 

джерелами забруднення). Для запобігання випадковості у статистичних даних 

показники обраховуються за період 2009-2012 років або як середньорічне 

значення, або як сумарне накопичене значення. Зважаючи на наявність 

доступної статистичної інформації в якості базових територіальних одиниць 

обрано міста-супутники обласного підпорядкування та адміністративні райони 

приміської зони; 

2) визначення оптимальної кількості факторів з використанням критерії 

Кайзера та «кам’янистого осипу» Кеттеля; 
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3) обернення осей координат та обрахунок факторних навантажень, 

ідентифікація та інтерпретація факторів залежно від змісту показників, що їх 

формують; 

4) обрахунок факторних ваг, що дозволяють оцінити прояв кожного з 

факторів у адміністративно-територіальних одиницях приміської зони 

великого міста.  

Просторово-функціональний аналіз розвитку міст-супутників 

доцільно проводити в розрізі окремих функцій: 1) виробничих функцій 

(виробництва – промислових підприємств, крупних агро- та лісогосподарських 

комплексів); 2) функцій обслуговування (транспортно-логістичної та 

соціальної інфраструктури); 3) житлових функцій (житлового господарства та 

нового житлового будівництва). 

Методика просторово-функціонального аналізу виробництва у 

приміській зоні та містах-супутниках великого міста. Основний акцент 

при аналізі просторового розвитку виробництва варто зробити на розміщенні 

великих підприємств, що формують господарський профіль території. Згідно 

чинного законодавства, у відповідності до змін, внесених у Господарський 

кодекс України з метою уніфікації класифікації підприємств відповідно до 

стандартів Європейської комісії до великих відносять підприємства, середня 

кількість працівників на яких за звітний період (календарний рік) перевищує 

250 осіб, а річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 

50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку 

України (табл. 1.2) [22; 42].  

Окремою складовою функціонально-просторового аналізу виробничої 

функції є оцінка рівнів різноманіття та однорідності структури 

промислового виробництва міст-супутників Києва. Для цього скористаємось 

методикою, запропонованою у працях О. Паламарчука, О. Шаблія [147, с. 106-

110; 104, с. 217-218; 105, с. 95-96].  
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Для оцінки різноманіття структури доцільно використати ентропійну 

міру та обрахувати показник рівня різноманіття R [4, с. 350; 104, с. 217-218; 

105, с. 95-96]:  

� =
�

����

= −
∑ �� ���� ��
�

���

���� �
 ,                  (1.1) 

де H – ентропійна міра (міра диференційованості), Hmax – максимальне 

значення міри диференційованості, Pk – питома вага k-ї галузі промисловості у 

структурі зайнятості в промисловості міста-супутника, виражена у вигляді 

десятинного дробу, n – загальна кількість галузей промисловості у містах-

супутниках.  

Таблиця 1.2 

Категорії підприємств за кількістю працівників та річним доходом 
(за [22; 42]) 

Категорія 
підприємства 

До 2013 року Після 2013 року 
Кількість 

працівників, 
осіб 

Річний дохід, 
млн. доларів 
(еквівалент) 

Кількість 
працівників, 

осіб 

Річний дохід, 
млн. доларів 
(еквівалент) 

Велике  
(суб’єкт великого 
підприємництва) 

понад 1000 понад 5 понад 250 понад 50 

Середнє  
(суб’єкт середнього 
підприємництва) 

до 1000 до 5 до 250 до 50 

Мале  
(суб’єкт малого 
підприємництва) 

до 50 до 0,05 до 50 до 10 

у тому числі 
дуже мале (суб’єкт 
мікропідприємництва) 

- - до 10 до 2 

 

Показник R змінюється від 0 до 1. Чим більше значення R, тим вище 

рівень різноманіття структури промислового виробництва. Якщо підприємства 

певної галузі відсутні в міст-супутнику, то відповідний (k-й) доданок 

приймається рівним нулю (оскільки має місце співвідношення: 

�����→� �	 log
 �	 = 0).  

Далі здійснюється оцінка рівня однорідності та рівня різноманітності 

структури промислового виробництва. Спочатку для кожного міста-супутника 
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визначається галузь, яка має максимальну питому вагу у структурі зайнятості в 

промисловості:  

                     �� = max	 �	                (1.2).  

Якщо значення Ps потрапляє у проміжок [0,8; 1,0], то рівень однорідності 

структури є високим, у проміжок [0,6; 0,8) – середнім. Якщо значення Ps є 

меншим, обраховується показник R. Значення R з проміжку [0,0; 0,6) свідчить 

про низький рівень різноманіття структури, з проміжку [0,6; 0,8) – середній, з 

проміжку [0,8; 1,0] – високий.  

Ще один методичний аспект – виділення галузей спеціалізації. Для цього 

на основі класифікатора видів економічної діяльності КВЕД-2010 було 

узагальнено види промислової діяльності та виділено 11 узагальнених галузей 

промисловості (табл. Е.1).  

Методика просторово-функціонального аналізу транспортно-

логістичної та соціальної інфраструктури  у приміській зоні та містах-

супутниках великого міста. Обслуговуюча функція у містах-супутниках та 

приміській зоні проявляється за різними напрямами. В основу їх виділення 

доцільно покласти триступеневе ранжування підприємств послуг, що 

традиційно використовувалось у радянському містобудуванні, 

трансформувавши його відповідно до умов пострадянського періоду. Так, 

виділяють три рівні послуг: перший рівень – послуги повсякденного попиту 

(дитячі садки, школи, продовольчі та промтоварні магазини першої 

необхідності, їдальні, кафе, аптеки, окремі заклади побутового 

обслуговування); другий рівень – послуги періодичного попиту (будинки 

культури, клуби, бібліотеки, торгові центри, ресторани, заклади зв’язку, 

ощадкаси, поліклініки, пологові будинки, районні лікарні тощо); третій рівень 

– послуги епізодичного попиту (адміністративні та управлінсько-господарські 

установи, концертні зали, палаци культури, театри, музеї, виставки, міські 

спортивні центри – стадіони, басейни, регіональні торгові центри, 

спеціалізовані лікарні та медичні центри, наукові та освітні центри тощо) [153, 

с. 23-24]. 



42 

 

За радянських умов в приміській зоні великого міста переважали 

послуги повсякденного попиту та окремі послуги епізодичного попиту. В 

умовах пострадянської трансформації така схема зазнала змін. З великого 

міста поширюються заклади сфери послуг, що входять до мережевих структур 

– мережеві супермаркети і гіпермаркети, ресторани, спортивні клуби, 

відділення банків, офіси мереж туристичних агенцій, центри обслуговування 

абонентів мобільних операторів, пункти експрес-доставки, відділення 

медичних лабораторій тощо. Вони орієнтовані на задоволення тих потреб, 

більшість з яких раніше задовольнялися у великому місті. Тобто поширення 

таких послуг «наближує» велике місто, водночас забезпечуючи потреби і 

навколишніх поселень (приміської зони міст-супутників). Окрім того, 

асортимент послуг епізодичного попиту також розширюється.  

Зважаючи на вищезазначені зміни, доцільно виділити такі три групи 

функцій обслуговування, поширені у приміській зоні та містах-супутниках 

великого міста:  

- місцеві функції обслуговування – функції надання традиційних послуг 

переважно повсякденного попиту для задоволення потреб місцевих 

мешканців; 

- дифузійні функції обслуговування – функції надання послуг 

переважно періодичного попиту для задоволення потреб мешканців окремих 

центрів (передусім міст-супутників) та зон їх впливу, що поширилися з 

великого міста; 

- зовнішні функції обслуговування – функції надання окремих 

специфічних послуг переважно епізодичного попиту для задоволення потреб 

мешканців регіону (включаючи й мешканців великого міста) та країни (табл. 

1.3). 

Для оцінки поширення та різноманіття дифузійних функцій 

обслуговування доцільно розрахувати показники їх територіальної 

концентрації (локалізації) та диверсифікованості.  

 



 

 

4
3 

Таблиця 1.3 

Функції обслуговування поселень приміської зони* 

Заклади сфери послуг Місцеві функції 
обслуговування 

Дифузійні функції 
обслуговування 

Зовнішні функції 
обслуговування 

Торговельно-ресторанна 
інфраструктура  

Магазини, кафе, ресторани Супермаркети, гіпермаркети 
та магазини торговельних 
мереж, мережеві заклади 
швидкого харчування 

Регіональні торговельно-
розважальні центри  

Фінансова 
інфраструктура 

Відділення Ощадбанку Відділення банківських 
мереж, страхових компаній 

Важливі фінансові центри 
(обласні управління, офіси 
міжнародних фінансових 

структур) 
Освітньо-наукова 
інфраструктура 

Заклади дошкільного 
виховання та 

загальноосвітні навчальні 
заклади 

Філії та відокремлені 
підрозділи закладів вищої 
освіти, наукових установ 

Спеціалізовані вищі 
навчальні заклади та науково-

дослідні інститути 

Медична 
інфраструктура  

Районні та міські лікарні, 
поліклініки, аптеки 

Пукти мережевих структур 
приватних лікарень та 
медичних лабораторій 

Обласні та спеціалізовані 
лікарні 

Туристично-рекреаційна 
інфраструктура  

Парки, кінотеатри, клуби, 
краєзнавчі музеї, місцеві 

туристичні об’єкти 

Офіси мереж туристичних 
агенцій, мережеві 

спортклуби, фітнес-клуби 

Унікальні музеї, туристичні 
об’єкти, санаторно-курортні 

заклади, заклади 
оздоровлення, відпочинку, 

розміщення 
Транспортно-логістична 
та комунікаційна 
інфраструктура 

Міський та приміський 
громадський транспорт, 

відділення зв’язку 

Відділення мережевих 
структур експрес-доставки 

Аеропорти, підприємства 
залізничних перевезень, 
логістичні комплекси 

* Складено автором 
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Показник територіальної концентрації (kc) дифузійних функцій 

обслуговування обраховується за такою формулою: 

�� =
��

�Ʃ

:

��

�Ʃ

 , де   (1.3) 

Ni – кількість закладів сфери послуг, що входять до складу мережевих 

структур, та поширилися з великого міста до і-го міста-супутника чи іншого 

поселення приміської зони; NƩ – загальна кількість цих закладів на території 

приміської зони; Рi – чисельність населення відповідного і-го населеного 

пункту; РƩ – загальна чисельність населення приміської зони.  

Показник диверсифікованості (kd) дифузійних функцій обслуговування 

визначається таким чином: 

 �� =

��

�
, де   (1.4) 

Mi – кількість мережевих структур у сфері послуг, заклади яких 

представлені у місті-супутнику чи іншому населеному пункті приміської зони; 

N – загальна кількість мережевих структур у сфері послуг, представлених у 

приміській зоні.  

Методика просторово-функціонального аналізу житлового 

господарства та нового житлового будівництва у приміській зоні та 

містах-супутниках великого міста. Просторовий аналіз житлової функції 

приміської зони передбачає три складових. По-перше, це аналіз житлового 

фонду, його якості та рівнів забезпеченості житлом населення. Друга складова 

– просторово-часовий аналіз обсягів введення в експлуатацію нового житла в 

розрізі міст-супутників та адміністративних районів приміської зони. Третя 

складова пов’язана із аналізом поширення у приміській зоні нових житлових 

функцій. Такі функції проявляються через будівництво котеджних містечок та 

нових житлових комплексів у поселеннях-супутниках великого міста.  

Котеджне містечко – це новий феномен у розвитку приміської зони 

метрополітенських центрів України, який має свої специфічні риси. У 

законодавчому плані статус котеджних містечок в Україні не визначений. 

Зазвичай вони або прив’язані до найближчих поселень, або взагалі не мають 
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реєстрації та поштового індексу. Котеджне містечко – це повноцінний 

житловий комплекс, який не має статусу окремого поселення, складається з 

окремих домогосподарств, забудований відповідно до єдиної архітектурно-

планувальної концепцією, має адміністрацію, спільну інфраструктуру, 

централізовану охорону. 

В даному дослідженні ми виділили дві групи котеджних містечок – великі 

та інші. До великих віднесено котеджні містечка, що включають не менше 100 

будинків (домогосподарств) та мають площу не менше 20 га. Кожна з цих груп 

поділяється на підгрупи залежно від стану готовності – збудовані, ті, що 

будуються або спроектовані.  

Згідно чинного законодавства України, житловий комплекс визначається 

як єдиний комплекс нерухомого майна, що утворений земельною ділянкою в 

установлених межах, розміщеним на ній жилим багатоквартирним будинком 

або його частиною разом із спорудами та інженерними мережами, які 

утворюють цілісний майновий комплекс [40].  

При аналізі бралися до уваги житлові комплекси (ЖК), що мають власні 

назви (наприклад, ЖК «Зелений квартал» у Броварах, «Софія» у Софіївській 

Борщагівці тощо) та окремі житлові комплекси, що позиціонуються за їх 

адресами (наприклад, ЖК «Кірова 28» у Броварах, «Будинок на Чорновола» у 

Вишневому тощо). Всі житлові комплекси розділено на дві групи: великі та 

інші. До великих віднесено житлові комплекси, що мають не менше 200 

квартир. Кожна з цих груп поділяється на підгрупи залежно від стану 

готовності – збудовані, ті, що будуються або спроектовані. 

Важливим індикатором функціонально-просторового аналізу є показник  

«навантаження» нових житлових функцій на місцеві громади (L), що 

обраховується за формулою:  

� = 	
�����

��
 ,               (1.5) 

де Nb – загальна кількість будинків на території котеджних містечок,  Nf – 

загальна кількість квартир у нових житлових комплексах, Pt – чисельність 

населення у поселеннях приміської зони в рік t.  
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Для забезпечення більш адекватної оцінки загроз «розмивання» місцевих 

громад мешканцями нових житлових комплексів та котеджних містечок в 

якості базового обрано 2001 рік, тобто рік початку періоду активної розбудови 

нових житлових об’єктів на території приміської зони столиці.  

Методика узагальнення результатів аналітичних досліджень 

розвитку міст-супутників та приміської зони великого міста. З метою 

синтезу аналітичних досліджень передбачається виконання таких 

дослідницьких дій.  

На основі узагальнення результатів аналізу поширення функцій 

здійснюється функціональна типізація міст-супутників. Існують різні підходи 

до функціональної типізації міст [126, с. 19-23], зокрема, за структурою 

зайнятості населення, зосередженням певних видів господарської діяльності, 

інтегрованістю до мережі світових міст тощо. Специфічною сучасною 

проблемою пострадянських міст є різка зміна функцій, особливо у 

промисловості, виникнення ознак постіндустріальних міст [126, с. 20]. 

Найчастіше використовують такі функціональні типи міст – 

багатофункціональні, багатогалузеві промислові, одногалузеві промислові 

(монопрофільні, вузькоспеціалізовані), промислово-транспортні, транспортні, 

курортні, університетські, місцеві центри (центри локальних систем 

розселення) тощо. Як окремий функціональний тип міст Ю. Пітюренко 

розглядає міста-супутники великих міст [115]. У свою чергу, міста-супутники 

також можуть бути багато- та монофункціональними. В даному дослідженні в 

основу функціональної типізації міст-супутників покладено співвідношення 

виконуваних ними функцій – виробничих, обслуговування (у тому числі 

зовнішніх, дифузійних та місцевих функцій обслуговування), житлових та 

адміністративних функцій, а також рівень їх прояву – значимість, повнота та 

диверсифікованість, оновлюваність, просторова поширеність (їх зміст 

детальніше висвітлено у параграфі 4.4).  

Важливою складовою є групування адміністративно-територіальних 

одиниць приміської зони за подібністю тенденцій та гостроти проблем 
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соціально-економічного розвитку. Для цього доцільним є використання методів 

багатовимірного аналізу, зокрема, кластерного аналізу. Методику кластерного 

аналізу висвітлено у [79, с. 34-36]. Кластеризація адміністративно-

територіальних одиниць приміської зони великого міста включає такі етапи: 1) 

підбір індикаторів, 2) нормалізація даних за формулою: 
max/ min

ˆ ij j

ij

j j

x x
x

x x

−
=

−

&

&
, де 

– нормалізоване значення j-го показника в і-й територіальній одиниці; – 

фактичне значення j-го показника в і-й територіальній одиниці;  – найгірше 

значення j-го показника з точку зору його впливу на регіональний розвиток; 

– найвіддаленіше від  значення j-го показника [138], 3) визначення 

способу кластеризації (методом Варда з використанням евклідової відстані), 4) 

групування територіальних одиниць та побудова дендрограми кластеризації, 5) 

ідентифікація та інтерпретація кластерів. В розрізі кожної з груп 

адміністративно-територіальних одиниць приміської зони визначаються 

ключові проблеми та тенденції зміни гостроти їх прояву.  

Окремою складовою методики узагальнення результатів є оцінка 

потенціалу території щодо розвитку в майбутньому процесів пост-

субурбанізації та ексурбанізації, яка передбачає оцінку передумов та ознак, що 

передусім пов’язані із доступністю, привабливістю, міською політикою, 

забезпеченістю фінансовими та територіальними (земельними) ресурсами.  

 

 

Висновки до розділу 1 
 

1. Важливим об’єктом суспільно-географічних досліджень є приміська 

зона великого міста – територія за межами великого міста, що знаходиться з 

ним у тісному функціональному взаємозв’язку. Головними елементами 

просторової структури приміської зони є передмістя (міські або сільські 

поселення, які розташовані у безпосередній близькості до великого міста і 

ˆijx ijx

jx&

max/ min jx
jx&
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мають з ним тісні зв’язки, виступаючи подекуди як периферійна частина міста, 

що офіційно не включена до його адміністративних меж), міста-супутники, 

відкриті простори (ліси та лісопаркові зони, сільськогосподарські угіддя), 

території інфраструктурно-комунікаційного призначення.  

2. Головними ознаками міст-супутників є розташування поблизу великого 

міста, часткова функціональна незалежність від нього, фізична відокремленість 

від великого міста сільською місцевістю або природними бар’єрами, наявність 

власної приміської зони (населення якої приїжджає до міста-супутника на 

роботу або отримує послуги у місті-супутнику), наявність власного 

центрального ділового району. На відміну від передмість, міста-супутники 

мають власні робочі місця (не є «спальними поселеннями»), розвинену 

соціальну інфраструктуру, незалежну муніципальну владу. 

3. Доцільно виділяти три головних функції приміської зони: виробничі 

функції (із забезпечення великого міста необхідними для його життєдіяльності 

товарами, з одного боку, та розвантаження великого міста за рахунок винесення 

до приміської зони виробничих об’єктів, з іншого), функції обслуговування (із 

надання послуг відпочинку, оздоровлення, туризму та розваг для міського 

населення, з одного боку, та розвантаження великого міста за рахунок 

поширення мережевих закладів обслуговування населення, з іншого), житлові 

функції (із забезпечення місць проживання населення, що працює та/або 

отримує послуги у великому місті). 

У дослідженні виділено три групи функцій обслуговування: місцеві 

(функції надання традиційних послуг переважно повсякденного попиту для 

задоволення потреб місцевих мешканців), дифузійні (функції надання послуг 

переважно періодичного попиту для задоволення потреб мешканців окремих 

центрів, передусім міст-супутників, та зон їх впливу, що поширилися з 

великого міста) та зовнішні (функції надання окремих специфічних послуг 

переважно епізодичного попиту для задоволення потреб мешканців регіону 

(включаючи й мешканців великого міста) та країни). 
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4. В результаті взаємодії великого міста та оточуючої території 

відбуваються процеси, що пов’язані із концентрацією та деконцентрацією 

населення і господарської діяльності. З одного боку, процеси урбанізації 

зумовлюють зростання концентрації населення та господарської діяльності, а 

реурбанізації – лише концентрації населення. З іншого боку, процеси 

субурбанізації зумовлюють деконцентрацію населення та виробництва за 

рахунок розвитку приміської зони, ексурбанізації – деконцентрацію населення 

за межами приміської зони, пост-субурбанізації – деконцентрацію населення та 

господарської діяльності (не лише виробництва, але й сфери  послуг) за 

рахунок розвитку окремих поселень приміської зони, контрурбанізація – 

деконцентрацію господарської діяльності за рахунок поселень за межами 

приміської зони. Традиційне розуміння взаємодії «місто – сільська місцевість» 

як дихотомії  змінюється його розумінням як континууму: «місто – субурбія – 

пост-субурбія  – ексурбія – сільська місцевість». 

5. За характером прояву субурбанізація може бути житловою (пов’язана із 

переселенням населення) та економічною (пов’язана із винесенням за межі 

великого міста промислового виробництва, логістично-складських комплексів 

та ін.). Особливим різновидом є сезонна субурбанізація, пов’язана із розвитком 

дачно-котеджного будівництва навколо великих міст.  

6. Процеси пост-субурбанізації пов’язані із вибірковим перетворенням 

окремих поселень приміської зони на новий тип поселень, що являє собою 

поєднання міського і сільського способу життя. Пост-субурбаністичні 

поселення меншою мірою залежні від великого міста, їх населення працює та 

отримує послуги переважно в своєму поселенні. З пост-субрбанізацією тісно 

пов’язані процеси виникнення окраїнних міст («edge cities») та закритих 

поселень («gated communities»). Окраїнні міста – це значні центри концентрації 

комерційної діяльності, торгівлі та розваг у приміській зоні, визначальними 

рисами яких є висока транспортна доступність,  наявність достатньої кількості 

робочих місць, самозабезпечення, формування нової місцевої територіальної 

ідентичності.  
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7. У просторовій структурі зони впливу великого міста доцільно виділяти 

такі три складові: приміська зона (передмістя, міста-супутники, пост-

субурбаністичні поселення та окремі сільські ареали, що не зазнали впливу 

субурбанізації); урбанізований регіон (міська агломерація, що об’єднує велике 

місто – метрополіс та його приміську зону); метрополітенський регіон 

(хінтерланд, «велика агломерація», що поряд із урбанізованим регіоном 

включає ексурбію, контрурбаністичні поселення, інші міські поселення та 

сільські території).  

8. Методика дослідження міст-супутників та приміської зони великого 

міста включає п’ять послідовних етапів: 1) формулювання теоретичних засад 

суспільно-географічного дослідження міст-супутників та приміської зони 

великого міста; 2) визначення територіальних меж об’єкту дослідження; 3) 

характеристика факторів розвитку міст-супутників та приміської зони Києва 

(зокрема, оцінку історико-географічних чинників, демографічної ситуації та 

ринку праці, факторів соціально-економічної привабливості, а також 

інтегральну оцінку з використанням факторного аналізу); 4) просторово-

функціональний аналіз розвитку міст-супутників та приміської зони Києва (за 

основними функціями приміської зони – виробничими, обслуговування, 

житловими); 5) узагальнення результатів суспільно-географічного дослідження 

розвитку міст-супутників та приміської зони Києва (зокрема, функціональна 

типізація міст-супутників, групування адміністративно-територіальних одиниць 

приміської зони за подібністю прояву проблем розвитку, обґрунтування 

стратегічних напрямів їх розв’язання). 
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РОЗДІЛ 2 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ МЕЖ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ТА 

МІСТ-СУПУТНИКІВ КИЄВА 

 

У фаховій літературі представлені дослідження, в яких виділяються межі 

приміської зони, міської агломерації, промислової агломерації, господарської 

агломерації, метрополітенського регіону Києва, а також різноманітні 

класифікації поселень, що розміщені на території цих утворень. Залежно від 

обраних критеріїв Різні вчені визначають різні межі приміської зони. 

Розглянемо варіанти виділення меж приміської зони Києва та Київської 

агломерації, представлені у роботах Ю.Пітюренка (1972, 1983), колективу 

авторів Інституту географії (1988), А. Аль Хамарнеха (1993), С. Іщука та О. 

Гладкого (2005, 2008), а також у проектах генеральних планів Києва (2001, 

2010-15) (рис. 2.1).  

Ю. Пітюренко до складу приміської зони Києва включив повністю 

територію сім районів Київської області (Києво-Святошинський, Броварський, 

Бориспільський, Бородянський, Макарівський, Обухівський, Фастівський) та 

північну частину Васильківського району. Територія приміської зони Києва 

становить 11,6 тис. км2 і розташована навколо нього в радіусі від 30 до 85 км. 

Водночас в межах приміської зони він виділив центри сформованої системи 

міських поселень – 7 міст (Фастів, Бориспіль, Бровари, Боярка, Васильків, 

Ірпінь та Вишгород (до 1973 р. територія Вишгородського району входила до 

Києво-Святошинського та Іванківського районів)) та 15 смт [120, с. 131-132]. 

Згодом вчений виділив межі Київської міжрайонної локальної системи 

розселення, повністю до її складу включивши 10 адміністративних районів 

(Баришівський, Броварський, Бориспільський, Бородянський, Васильківський, 

Вишгородський, Києво-Святошинський, Макарівський, Обухівський, 

Фастівський) та територію Ірпінської міськради, а також частково територію 4 

районів Київської (Іванківський, Переяслав-Хмельницький, Яготинський 

(включаючи частину створеного 1986 року Згурівського району), 
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Кагарлицький) та двох районів Чернігівської (Бобровицький, Носівський) 

областей. Площа території – 13,9 тис. км2. Конфігурація території начною 

мірою обумовлена основними транспортними магістралями. Особливо 

витягується на Ніжинському, Яготинському, Фастівському та Малинському 

напрямках приміського залізничного сполучення). Радіуси відстаней від 

окраїнних станцій Києва до границі за цими напрямками досягають відповідно 

88,4; 87,0; 82,0; 68,0 км [114, с. 33-36]. 

1 
2 
3 

Межі приміської зони (агломерації) 

4 
5 
6 

7 

Адміністративний кордон Київської області 
 

Рис. 2.1. Варіанти визначення меж приміської зони Києва та Київської 
агломерації: 1 – Ю. Пітюренко, 1972 р.; 2 – Ю. Пітюренко, 1983 р.;  

3 – колектив авторів Інституту географії, 1988 р.; 4 – А. Аль-Хамарнех, 1993 р.;  
5 – проект Генплану, 2001 р.; С. Іщук, О. Гладкий, 2005 р.;  

6 – проект Генплану, 2010-15 рр., О. Гладкий, 2008 р.; 7 – авторський варіант 

Колектив авторів Інституту географії (М. Паламарчук, І. Горленко, Л. 

Руденко, Ю. Качаєв) до Київської промислової агломерації віднесли повністю 

територію Києво-Святошинського району та прилеглі частини восьми 
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адміністративних районів (Вишгородський, Броварський, Бориспільський, 

Обухівський, Васильківський, Фастівський, Макарівський та Бородянський). 

Вона включає 21 промислові центри та пункти [123, с. 186, 198].  

А. Аль-Хамарнех до складу приміської зони («мікропоясу» впливу 

Києва) включив повністю територію 12 адміністративних районів  Київської 

області (Києво-Святошинський, Баришівський, Бориспільський, 

Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Макарівський, 

Обухівський та Фастівський), а також частково двох районів Київської 

(Кагарлицький, Іванківський) та двох Чернігівської (Бобровицький і 

Козелецький) областей. Її площа становить 18,2 тис. км2. В межах приміської 

зони виідлено дві підзони – у межах годинної доступності («внутрішня 

периферія», яку замикають на північному сході Бровари, сході – Бориспіль, 

північному заході – Димер, заході – Немішаєве, півдні – Обухів, південному 

заході – Васильків) та у межах позагодинної доступності («зовнішня 

периферія»), що є перспективною територією для експансії Києва [1; 2; 84, с. 

53].  

Проектом «Генерального плану міста Києва на період до 2020 р.» (2001) 

приміську зону виділено в межах 11 адміністративних районів (Баришівський, 

Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, 

Вишгородський, Іванківський, Києво-Святошинський, Макарівський, 

Обухівський, Фастівський) та 6 міст обласного значення, що розташовані на її 

території (Березань, Бориспіль (міськрада), Бровари, Васильків, Ірпінь 

(міськрада) та Фастів). Площа складає 13,34 тис. км2, що становить близько 

48% території Київської області.  Її межі визначено, виходячи з рівня 

інтенсивності системоформуючих зв’язків (що охоплюють всі види 

економічної діяльності та пов’язані із спільним використанням земель, водних, 

рекреаційних та інших ресурсів) і переважно відповідають зоні годинної 

транспортної доступності до Києва (60-80 км) [15, с. 63].  

С. Іщук та О. Гладкий Київську господарську агломерацію виділили в 

тих же межах, що і було передбачено проектом «Генерального плану міста 
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Києва на період до 2020 р.». В якості критеріїв автори обрали транспортну 

доступність до м. Києва, питому вагу мешканців, зайнятих на підприємствах 

Києва, питому вагу обсягів промислового виробництва на підприємствах, 

пов’язаних з Києвом, а також середні показники кількості пасажирів залізниць 

та кількості автомобілів, що приїздили в Київ за добу у різних напрямках. 

Включені адміністративні райони належать до двох груп: території, що 

пов’язані з містом Києвом максимально потужними зв’язками переважно в 

межах годинної транспортної доступності до Києва (Києво-Святошинський, 

Броварський, Вишгородський, Бородянський, Васильківський, Обухівський, 

Бориспільський райони) та території з високою інтенсивністю зв’язків 

(Фастівський, Макарівський, Баришівський, Іванківський райони) [51, с. 117-

121]. 

Згодом, в процесі делімітації Київської промислової агломерації, О. 

Гладкий виділив високоагломеровані (Києво-Святошинський, Вишгородський, 

Броварський, Бориспільський, Обухівський, Васильківський, Фастівський і 

Кагарлицький райони) та середньоагломеровані (Бородянський та 

Макарівський райони) території, що територіально співпадає із межами 

приміської зони проекту Генплану Києва (2010-15) [17, с. 166-168].  

Згідно проекту Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської 

зони до 2025 року (2010-15), приміська зона Києва включає 10 

адміністративних районів (Києво-Святошинський, Вишгородський, 

Броварський, Бориспільський, Обухівський, Кагарлицький, Васильківський, 

Фастівський, Макарівський, Бородянський) та розташовані на їх території 6 

міст обласного значення (що є незрозумілим, оскільки в межах зазначеної 

території розташовано 7 міст обласного значення – Бровари, Бориспіль, 

Обухів, Ржищів, Васильків, Ірпінь, Буча). Площа складає 11,76 тис. км2. 

Приміська зона обмежена колом 60-80 км, тобто фактично розміщена в зоні 

годинної транспортної доступності до Києва. Чисельність населення 

приміської зони складає 985 тис. осіб, що становить приблизно 58% 

чисельності населення Київської області. Критерієм виділення таких меж є 
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активний вплив Києва як на виробництво, так і на використання земель, 

трудових, рекреаційних, водних ресурсів та на стан природного середовища  

[14, с. 83].  

Отже, як видно з рис. 2.1, існує високий рівень повторюваності у 

включенні адміністративних одиниць до приміської зони Києва (Київської 

агломерації). Практично в усіх схемах до складу приміської зони входять 9 

адміністративних районів – Києво-Святошинський, Броварський, 

Бориспільський, Обухівський, Васильківський, Фастівський, Макарівський, 

Бородянський та Вишгородський.  

Також варто згадати дослідження Л. Воловик, присвячені вивченню 

периферійних районів Київської області. Дослідниця виділила центральні та 

периферійні райони регіону, віднісши до периферійних території, що 

відповідають таким критеріями: віддаленість від столиці (понад 60 км), 

зменшення міграційної активності населення (зокрема маятникової міграції), 

нижча інтенсивність виробничо-територіальних зв’язків зі столицею щодо 

забезпечення населення продовольством, а промисловість сировиною, 

періодичність та сезонність соціально-побутових, трудових зв’язків у сфері 

послуг, посилення зв’язків у рекреаційно-оздоровчій та культурно-духовній 

сферах [12, с. 5]. До центральних районів Київської області Л. Воловик 

віднесла територію Броварського, Бориспільського, Обухівського, 

Васильківського, Києво-святошинського та Вишгородського районів [12, с. 6-

7, 9].  

В цілому існують різні методики виділення приміської зони. 

Найчастіше в основу кладуть показники, що відображають ступінь 

інтенсивності трудових і культурно-побутових зв’язків з великим містом 

(головний індикатор – кількість працюючих у великому місті) та транспортну 

доступність до великого міста (враховують ізохрони одно- та двогодинної 

доступності). Водночас в умовах пострадянських трансформацій адекватно 

оцінити кількість працюючих в Києві мешканців приміської зони 

проблематично. Значно зріс рівень забезпеченості населення приватними 
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автомобілями, диверсифікувалася структура транспортних перевезень, 

спростився механізм обліку працюючих на підприємствах і т.п. Все це 

унеможливлює використання лише традиційних показників.  

Оцінку доступності навколишніх населених пунктів до Києва здійснено 

на основі аналізу регулярних автобусних і залізничних маршрутів, що 

організовані з приміських автовокзалів та залізничних станцій міста. В 

результаті виділено три пояси одно-, дво- і трьохгодинної доступності (рис. 

2.2). Територію в межах одногодинної доступності можна розглядати як 

приміську зону Києва, двогодинної – як Київський метрополітенський регіон, 

трьохгодинної – як максимальну сферу впливу Києва, територію потенційної 

експансії столиці.  

   

      

 

ІІ 

ІІІ 

І 

- міжнародні автомагістралі 
- національні автомагістралі 
- залізниці 

Міста з чисельністю 
населення, тис. осіб 

- понад 100 

- понад 50 

- менше 50 
- міста-супутники 

 

Рис. 2.2. Пояси доступності Києва  
(І – одногодинної, ІІ – двогодинної, ІІІ – тригодинної) (за [78; 179]) 

Перший пояс включає повністю територію Києво-Святошинського та 

Броварського районів, більшу частину Бориспільського, Баришівського, 

Васильківського, Бородянського, Вишгородського, Обухівського районів, 
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меншу частину Макарівського, Фастівського, Переяслав-Хмельницького, а 

також Бобровицького, Козелецького та Носівського районів Чернігівської 

області. У межах території одногодинної доступності (площею 9,4 тис. км2) 

проживає майже 1 млн. осіб, з яких 68% – міські жителі. З урахуванням Києва 

(2,8 млн. осіб) населення урбанізованого регіону складає 3,8 млн. осіб. 

Щільність населення становить 105 осіб/км2. 

Другий пояс охоплює решту території вищезазначених районів, 

повністю Кагарлицький, Згурівський, Яготинський, Білоцерківський райони 

Київської області, Брусилівський, Коростишівський, Малинський, 

Попільнянський райони Житомирської області, більшу частину Іванківського, 

Володарського, Рокитнянського, Сквирського, Ставищенського районів 

Київської області, Андрушівського, Радомишльського, Ружинського районів 

Житомирської області, Ніжинського району Чернігівської області, а також 

частково Миронівський, Поліський, Таращанський райони Київської області, 

Житомирський, Коростенський, Черняхівський райони Житомирської області, 

Борзнянський, Ічнянський, Прилуцький, Чернігівський райони Чернігівської 

області, Драбівський, Жашківський, Канівський райони Черкаської області, 

Гребінківський, Пирятинський райони Полтавської області. У межах території 

двогодинної доступності (площею 31,7 тис. км2) проживає майже 2,5 млн. осіб, 

з яких 65% – міські жителі. Разом з Києвом населення Київського 

метрополітенського регіону складає 5,3 млн. осіб. Щільність населення 

становить 47 осіб/км2. 

У межах території трьохгодинної доступності (загальною площею 72,3 

тис. км2) разом з Києвом проживає 7,2 млн. осіб. Щільність населення 

становить 65 осіб/км2. 

Приміська зона Києва та Київський метрополітенський регіон мають не 

тільки поясну, але й секторну просторову структуру. У межах поясів можна 

виділити сім секторів, що сформувалися уздовж головних транспортних 

магістралей: північний, північно-східний, південно-східний, південний, південно-

західний, західний і північно-західний, для кожного з яких характерні 
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специфічні прояви демографічних змін, спеціалізації, господарських 

трансформацій та зв’язності зі столицею і, як наслідок, різні поєднання 

виконуваних функцій. 

Додатковими критеріями ідентифікації меж приміської зони Києва 

обрано функціональний та адміністративний. Для уточнення складу 

приміської зони було проаналізовано не тільки транспортну доступність, але й 

індикатори функцій та стійкості зв’язків з Києвом конкретних населених 

пунктів в розрізі секторів. Обрано такі індикатори: 

� індикатори функцій: 

• виробнича функція – кількість виробничих підприємств, що 

забезпечують потреби господарства та мешканців Києва, зокрема, промислові 

підприємства, потужні агрогосподарські (птахофабрика, відгодівельний 

комплекс, тепличне господарство тощо) та лісогосподарські комплекси. 

Виділено три градації поділу населених пунктів за цим індикатором: до 3 

підприємств («+»), до 6 підприємств (або мінімум одне велике регіонального 

значення) («+ +»), понад 6 підприємств (або мінімум одне загальнодержавного 

значення) («+ + +»); 

• обслуговуюча функція – кількість закладів транспортно-

комунікаційної та соціальної інфраструктури, що забезпечують потреби 

господарства та мешканців Києва, або «розвантажують» їх концентрацію в 

столиці, зокрема, транспортні (аеропорт, залізничний вузол, управління 

магістральними гозопроводами тощо), логістичні комплекси, торговельно-

розважальні комплекси, заклади рекреації, визначні об’єкти туризму, 

виставково-ярмаркові комплекси тощо. Виділено три градації поділу 

населених пунктів за цим індикатором: до 3 закладів («+»), до 6 закладів (або 

мінімум один великий заклад регіонального значення)  («+ +»), понад 6 

закладів (або мінімум один заклад загальнодержавного значення) («+ + +»); 

• житлова функція – кількість нових житлових комплексів (ЖК) та 

котеджних містечок (КМ), що збудовані, будуються або проектуються. Також 

виділено три градації: до 3 ЖК/КМ («+»), до 6 ЖК/КМ (або мінімум два 
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великих комплекси) («+ +»), понад 6 ЖК/КМ (або понад два великих 

комплекси) («+ + +»); 

� індикатор стійкості зв’язків:  

• кількість працюючих на підприємствах Києва у 1970-80-х роках. 

Виділено три градації поділу населених пунктів: понад 50 осіб («+»), понад 

100 осіб («+ +»), понад 500 осіб («+ + +») для сільських поселень та відповідно 

понад 100, 250 та 1000 осіб для міських поселень. 

Інформаційну основу для аналізу розміщення і спеціалізації виробничих 

підприємств становила база даних «Бізнес-гід» (режим доступу: www.business-

guide.com.ua) та інвестиційні паспорти відповідних територіальних одиниць; 

закладів транспортно-комунікаційної та соціальної інфраструктури – офіційні 

сайти районних державних адміністрацій, міських рад (міських державних 

адміністрацій); нових житлових комплексів та котеджних містечок – бази 

даних консалтингової компанії SV Development (режим доступу 

www.svdevelopment.com/ua/base/pos_kiev_obl). «Заміська і зарубіжна 

нерухомість» компанії «РеалЕкспо» (режим доступу 

http://www.zagorodna.com/uk/kotedzhni-mistechka-ukrajni) та «Повний каталог 

новобудов» (режим доступу http://novostroyki.lun.ua); кількості працюючих на 

підприємствах Києва – результати обстеження, проведені Інститутом 

географії, (наведені у [114, с. 131-134]).  

Результати поділу населених пунктів потенційної приміської зони Києва 

за визначеними градаціями індикаторів наведено у табл. А.1. На їх основі 

можна виділити три групи поселень:  

� ті, що мають прояви всіх функцій та стійкі зв’язки з Києвом (всі три 

індикатори функцій та індикатор стійкості зв’язків мають значення мінімум 

«+»);  

� ті, що мають прояви переважної більшості функцій та стійкі зв’язки 

(як мінімум два індикатори функцій та індикатор стійкості зв’язків мають 

значення не нижче «+»);  
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� ті, що мають часткові прояви функцій (як мінімум один індикатор 

функцій має значення не нижче «+»). 

Узагальнені результати за адміністративними районами (міста обласного 

значення віднесено до тих районів, в межах або поряд з якими вони 

розташовані) наведено у таблиці 2.1.  

Як видно з табл. 2.1, найбільша кількість поселень з ознаками 

приналежності до приміської зони зосереджена на території Києво-

Святошинського району. Порівняно високою є інтегрованість до приміської 

зони Бориспільського, Броварського, Обухівського та Васильківського 

районів. Середні значення характерні для Бородянського, Макарівського та 

Вишгородського районів. Найбільш дискусійним є включення до приміської 

зони Фастівського району. Тут відсутні населені пункти з проявом всіх 

функцій та стійкими зв’язками. Але порівняно із наступними районами, на 

території Фастівщини  розміщено більшу кількість поселень із частковим 

проявом функцій.  

Таким чином, до складу приміської зони ми включили 9 

адміністративних районів Київської області та 7 міст обласного значення, що 

розташовані в їх межах: Броварський район та місто Бровари у північно-

східному секторі; Бориспільський район та місто Бориспіль у південно-

східному секторі; Обухівський район, місто Обухів та частина Києво-

Святошинського району у південному секторі; частина Києво-Святошинського 

району, Васильківський, Фастівський райони, міста Васильків і Фастів у 

південно-західному секторі; частина Києво-Святошинського району та 

Макарівський район у західному секторі; частина Києво-Святошинського 

району, Ірпінська міськрада, місто Буча та Бородянський район у північно-

західному секторі; Вишгородський район у північному секторі (рис. 3.3).  

Щодо ідентифікації міст-супутників, то варто зупинитися на 

попередньому досвіді. Так, Ю. Пітюренко виділяв дві групи міст-супутників 

Києва: в межах приміської зони – Фастів, Бориспіль, Бровари, Боряка, 

Васильків, Ірпінь та Вишгород та «друге коло» міст-супутників столиці: Біла 
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Церква, Переяслав-Хмельницький, Яготин, Чорнобиль в Київській області, а 

також Малин Житомирської області, Бобровиця, Носівка, Ніжин Чернігівської 

області  [120, с. 131-132]. 

Таблиця 2.1 

Результати оцінки індикаторів належності населених пунктів  
до приміської зони  Києва* 

Адміністративний район 

Кількість населених пунктів, що мають 
прояви всіх 
функцій та 

стійкі зв’язки 

прояви більшості 
функцій та стійкі 

зв’язки 

часткові 
прояви 
функцій 

Київська область 
Києво-Святошинський 12 13 12 
Бориспільський 4 4 8 
Броварський 3 2 12 
Обухівський 2 5 5 
Васильківський 2 4 19 
Бородянський 2 3 8 
Макарівський 2 1 18 
Вишгородський 1 4 14 
Фастівський 0 1 4 
Білоцерківський 0 1 3 
Баришівський 0 1 3 
Переяслав-Хмельницький 0 1 2 
Яготинський 0 1 1 
Кагарлицький 0 0 3 
Іванківський 0 0 1 
Згурівський 0 0 1 

Чернігівська область 
Бобровицький 0 0 1 
Ніжинський 0 0 1 
Носівський 0 0 1 
Козелецький 0 0 1 

* Складено автором за додатком А 
 

С. Іщук та О. Гладкий в межах Київської господарської агломерації 

виділили агломеровані поселення першого порядку – Вишгород, Бровари, 

Вишневе, Боярка, Бориспіль, Ірпінь, Васильків та другого порядку – Фастів, 

Макарів, Обухів, Українка [51, с. 94]. О. Гладкий здійснив також ранжування 

міст за рівнем агломерованості. До високоагломерованих віднесено Ірпінь, 
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Вишневе, Боярку, Бучу, до середньоагломерованих –Вишгород, Бровари, 

Бориспіль, Васильків, Українка, Обухів, Фастів [17, с. 169].  

В інформаційному просторі найчастіше серед міст-супутників згадують 

Бориспіль, Бровари, Вишневе, Боярка, Вишгород, Ірпінь, Буча, Обухів, 

Українка, а також смт Гостомель та Ворзель.  

Для ідентифікації міст-супутників Києва було визначено такі критерії: 

1) розташування в межах приміської зони; 2) наявність статусу міста; 3) прояв 

всіх або переважної більшості функцій (сумарно не менше п’яти «+»); 4) 

наявність містоформуючих підприємств сфери виробництва або сфери послуг; 

5) наявність власної приміської зони. 

В цілому за такими критеріями можна виділити 11 міст, але з різним 

ступенем відповідності:  

- міста-супутники, які повністю відповідають визначеним критеріям: 

Бровари, Бориспіль, Вишневе, Боярка, Ірпінь, Буча, Вишгород; 

- міста-супутники, які в цілому відповідають, але менш виражені за 

деякими критеріями: Обухів, Українка, Васильків, Фастів. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Аналіз попередніх досліджень щодо виділення приміської зони Києва 

свідчить про високий рівень повторюваності у включенні адміністративних 

одиниць до приміської зони столиці (Київської агломерації). В умовах 

пострадянських трансформацій традиційні методики виділення меж 

приміської зони потребують модифікації. 

2. За результатами оцінки доступності навколишніх населених пунктів 

до Києва, здійсненої на основі аналізу регулярних автобусних і залізничних 

маршрутів, що організовані з приміських автовокзалів та залізничних станцій 

столиці, виділено три пояси доступності. Територію в межах одногодинної 

доступності можна розглядати як приміську зону Києва, двогодинної – як 

Київський метрополітенський регіон, трьохгодинної – як максимальну сферу 

впливу Києва, територію потенційної експансії столиці.  



63 

3. Додатковими критеріями ідентифікації меж приміської зони Києва 

обрано функціональний та адміністративний. Для уточнення складу 

приміської зони проаналізовано індикатори поширення виробничих, 

обслуговуючих та житлових функцій та індикатори стійкості зв’язків з Києвом 

конкретних населених пунктів. В результаті виділено три групи поселень: із 

проявом всіх функцій та стійкими зв’язками; із проявом переважної більшості 

функцій та стійкими зв’язками; із частковим проявом функцій. З урахуванням 

принципу адміністративно-територіальної цілісності до складу приміської 

зони включено 9 адміністративних районів (Броварський, Бориспільський, 

Обухівський, Києво-Святошинський, Васильківський, Фастівський, 

Макарівський, Бородянський, Вишгородський) та 7 міст обласного 

підпорядкування (Бровари, Бориспіль, Обухів, Васильків, Фастів, Ірпінь, 

Буча).  

4. Приміська зона Києва та Київський метрополітенський регіон мають 

секторну просторову структуру, що сформувалася уздовж головних 

транспортних магістралей: північний, північно-східний, південно-східний, 

південний, південно-західний, західний і північно-західний, для кожного з 

яких характерні специфічні прояви демографічних змін, спеціалізації, 

господарських трансформацій та зв’язності зі столицею і, як наслідок, різні 

поєднання виконуваних функцій. 

5. Ідентифікацію міст-супутників Києва здійснено з урахуванням таких 

критеріїв: розташування в межах приміської зони; наявність статусу міста; 

прояв всіх або переважної більшості функцій; наявність містоформуючих 

підприємств сфери виробництва або сфери послуг; наявність власної 

приміської зони. Даним критеріям задовольняє 11 міст, але з різним ступенем 

відповідності: міста-супутники, які повністю відповідають визначеним 

критеріям (Бровари, Бориспіль, Вишневе, Боярка, Ірпінь, Буча, Вишгород) та 

міста-супутники, які в цілому відповідають, але менш виражені за деякими 

критеріями (Обухів, Українка, Васильків, Фастів). 
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РОЗДІЛ 3 

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МІСТ-СУПУТНИКІВ ТА  

ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ КИЄВА 

 

3.1. Історико-географічні особливості розвитку міст-супутників, 

субурбанізації та впливу Києва 

 

У розвитку міських поселень та приміської зони Києва можна виділити 

п’ять періодів.  

Перший період (ІХ-ХІІІ ст.). Перші давньоруські міста виникли у V ст. – 

Київ, Вишгород (перша письмова згадка – 946 р.). У Х-ХІ ст. більшу частину 

українських земель було об’єднано у складі могутньої східноєвропейської 

держави – Київської Русі. Упродовж ІХ – початку ХІІІ століття на політичній 

карті Київської Русі існувало близько 15 великих удільних князівств. Київське 

князівство, землі якого в основних рисах сформувалися на початку другої 

половини ХІ століття, було одним з найбільш економічно розвинутих і 

густозаселених районів Русі. 

Для захисту від кочівників протягом Х-ХІІ ст. були закладені оборонні 

лінії та окремі фортеці. Навколо Києва було споруджено Стугненську (Василів 

та інші фортеці), Дніпровську (Трипіль та ін.) та Пороську (Богуслав, 

Володарів, Юр’ їв /Біла Церква/ та ін.) оборонні лінії, а поряд з містом – 

фортеці у Вишгороді (на північ), Білгороді (на південний захід), Пересічені (на 

південь, нині – Китаївське городище) [84, с. 45].  

Виникнення нових поселень на території Київської землі 

характеризується нерівномірністю. Великі міські центри, як правило, 

розташовувалися у лісостеповій смузі на підступах до Києва. Міста-фортеці, 

сторожові застави, що охороняли державний кордон Русі, знаходились вздовж 

південних рубежів.  

Найважливішим торговельно-ремісничим та культурно-релігійним 

центром Русі було столичне місто Київ – «мати міст руських» (за різними 
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оцінками, від 50 до 100 тис. осіб). Іншими важливими адміністративними, 

торговельно-ремісничими та релігійними центрами й найбільш населеними 

містами у Х-ХІІІ ст. були Переяслав та Вишгород з чисельністю населення 10-

12 тис. осіб [36, с. 1587; 46, с. 328]. Загальна кількість відомих міст Київської 

Русі 9-13 ст. досягала 300, але фактично їх було значно більше. Рівень 

урбанізації становив приблизно  13-15% [67, с.79]. У писемних джерелах 

згадують про існування напередодні Батиєвої навали на Русь близько 80 міст 

на Київщині, що свідчить про високий рівень урбанізації на той час. Розвиток 

староукраїнських міст припинився через татаро-монгольську навалу, коли 

чимало поселень було зруйновано або спустошено, зокрема Київ та Вишгород. 

Другий період (ХIV – перша половина XVIІI ст.). Нова хвиля розвитку 

міст припадає на ХIV-ХVІ ст., коли заснування нових міст було викликане 

вимогами оборони, а їхню просторову структуру визначали укріплені замки-

фортеці з ремісничо-торговими передмістями. На кінець ХIV ст. на території 

України було 143 міста, у середині ХVІІ ст. – понад 1000 міст і містечок, 

зокрема в Центральній Україні – понад 500 [67, с.150; 36, с. 1589; 47, с. 209, 

285]. Населення більшості міст складало 1-3 тис. осіб, містечок – 700-800 осіб 

[67, с.151]. Більші міста мали магдебурзьке право і окремі привілеї (зокрема, 

Київ, згодом Васильків, Бориспіль), менші відрізнялися від сіл тим, що їхні 

мешканці були звільнені від панщини і сплачували чинш або данину в натурі.  

Важливим фактором економічного піднесення міст був розвиток ремесел 

та промислів (виробництво заліза, металообробка, деревообробка, 

селітроваріння, виробництво скла, цегли, переробка сільськогосподарської 

сировини та ін.), а також хліботоргівля. Промислове значення мало 

рибальство. Спеціалізацію сільського господарства визначали скотарство, 

вирощування зернових (в основному жита), технічних (льон та ін.) культур 

[84, с. 46]. У ХV-ХVII ст. найважливішим торговельно-ремісничим центром 

був Київ (15-20 тис. у сер. ХVII ст.) [36, с. 1589; 47, с. 285]. У ХVІІ – першій 

половині ХVII І ст. міста були переважно невеликими, населення найбільших 

складало 10-15 тис. осіб [48, с. 253]. Сприяло розвитку міських поселень 
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Київщини виконання ними адміністративних функцій. Так, за часів польського 

панування центрами староств, повітів були Вишгород, Фастів, Бориспіль; у 

часи визвольної війни 1648-54 рр. Київ та Переяслав були полковими 

центрами, Бровари, Фастів, Обухів, Вишгород – сотенними.  

Важливу роль у розвитку приміської зони відігравали монастирі, які 

володіли значними територіями та окремими містами і містечками (зокрема, в 

різні часи – Васильків, Бровари).  

Третій період (середина XVIII – початок ХХ ст.). Внаслідок 

приєднання правобережної України до Російської імперії в кінці ХVІІІ 

століття, Київ став адміністративним центром новоствореної Київської 

губернії. Частина сучасних міст-супутників Києва входили до інших губерній: 

Бориспіль – Полтавської, Бровари – Чернігівської. З розвитком економіки, 

транспорту та завдяки притоку селян, звільнених від кріпацтва і змушених 

шукати роботу, різко зростає чисельність населення міст.  

У ХVIII ст. найбільшого розвитку отримали металообробна, харчова 

промисловість, селітроваріння, виробництво, цегли, скла. Значну роль 

відіграло будівництво перших великих промислових підприємств (зокрема, 

Київського збройного заводу “Арсенал”, 1764 р.). Чималу роль у торговельних 

відносинах відігравали суходільні митні застави на польсько-російському 

кордоні (Васильків, Стайки, Переяслав) [84, с. 46-47]. 

Після адміністративної реформи 1796 р. в Російській імперії поштовх у 

розвитку отримали центри губерній (Київ), а містечка – центри повітів, 

отримали статус міст. У 80-х рр. ХVIII ст. найнаселенішим містом був Київ (35 

тис. осіб) [48, с. 427]. До другої половини ХІХ ст. міста Київщини мали 

характер торговельно-ремісничо-адміністративних осередків і були загалом 

розміщені пропорційно до густоти населення.  

Значний підйом господарського розвитку території припадає на ХІХ ст., 

особливо другу його половину. Головним регіональним господарським 

центром залишався Київ – друге за чисельністю населення місто на території 

України (248 тис. жителів, 1897 р.). У 1845 році в Київській губернії 
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налічувалося 101 місто й містечко. Міське населення становило 10,5%. 

Особливо швидко процес урбанізації відбувався на початку ХХ століття. Якщо 

в середині 1890-х років у Василькові налічувалось 18 тис. жителів, Фастові – 

9,5 тис. осіб, то в 1911 р. – 25 і 13 відповідно.  

Поряд з Києвом важливими осередками промислового розвитку стали 

Обухів (полотняна фабрика, цегельний завод, гуральня; «гончарна столиця» 

Київського повіту), Фастів (котельно-механічний, пивоварний заводи, 

спиртзавод у передмісті – с. Триліси), Вишгород (цегельні заводи), Бровари. 

Важливе господарське значення мало будівництво з другої половини ХІХ 

ст. магістральних залізниць, що перетнули територію району: Київ – Одеса, 

Київ – Ковель, Київ – Харків. Значну роль відігравали і водні транспортні 

артерії Дніпра та Десни. 1912 р. відкрито моторотрамвайну лінію Київ – 

Бровари. 

Будівництво залізниць Київ-Фастів (1868 р.) та Київ-Ковель (1898 р.) у 

поєднанні зі сприятливими природно-кліматичними умовами (сприятливий 

клімат, лісові масиви, чисте повітря, ставки) та «модою» на заміський 

відпочинок зумовили виникнення дачних поселень навколо Києва – Боярки, 

Ірпеня, Бучі, Ворзеля тощо. Дачні поселення виникали поблизу залізничних 

станцій та розвивалися без чітких планів забудови.  

Прототипом першого котеджного містечка на території сучасної 

Київщини можна вважати дачне поселення Боярки. У 1870-х рр. на 

прилягаючому до станції краю лісового масиву було розплановано селище на 

93 садиби із запозиченими з київських назвами вулиць (наприклад, Хрещатик, 

Липки). Перші дачі споруджувалися для власних потреб, а на початку 1880-х 

років розпочалося будівництво дач з метою оренди.  

На кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст. припадає «дачний бум». Навколо 

тогочасного Києва виникло близько тисячі дрібних дачних поселень. 

Навколишні міста і селища Києва перепрофілювались з оборонних фортець на 

містечка відпочинку та оздоровлення. Причиною цьому були не лише 

близькість та дешевизна сполучення з Києвом, а й добре організоване 
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дозвілля. З Києва до дачних поселень у Ворзелі, Боярці, Дарниці були 

організовані спеціальні «дачні» поїзди. Дачний відпочинок цього періоду 

розглядається як початок сезонної субурбанізації навколо Києва.  

Четвертий період (1920-і роки – 1991 р.). У 1920-х роках було 

проведено перегляд мережі міст і містечок та введено категорію селища 

міського типу (смт) замість містечок. З 1924 року містами вважаються 

поселення, які мають не менше 10 тис. мешканців, смт – не менше 3 тис. (якщо 

більшість з них не зайнята в сільському господарстві). У зв’язку з цим низка 

давніх міст втратили цей статус (згодом їм було повернуто статус міст, 

наприклад, Васильків – у 1935 році, Фастів – у 1938 році).  

Отримання статусу районного центру Київської округи у 1923 році значно 

сприяло розвитку багатьох поселень в межах приміської зони – тогочасних 

селищ  Обухова, Борисполя, Броварів, Фастова, Василькова, сіл Бородянки, 

Макарова, Великої Димерки, Димера, Гостомеля, Рогозова, Бишева.   

Протягом 1920-30-х рр. було збудовано значну кількість машинобудівних 

та хімічних підприємств у Києві. Проте у багатьох містах-супутниках 

переважало сільське господарство, створювалися сільськогосподарські артілі, 

частина мешканців займалися кустарними промислами. У 1933-35 роках у 

Броварах було збудовано центральний аеропорт  Києва (зруйновано у 1941 р.). 

Найбільшими містом України у передвоєний час був Київ – головний центр 

соціально-економічного розвитку (847 тис. осіб, 1939 р.).  

1950-70-ті роки – активна фаза формування міської мережі навколо Києва. 

Статус міста отримують супутники столиці – Бровари, Бориспіль, Боярка, 

Ірпінь (1956 р.), Вишгород (1968 р), Вишневе (1971 р.), Обухів (отримував 

статус міста у XIV і XVI ст.), Українка (1979 р.). В результаті обмеження 

нового промислового будівництва в Києві та розширення діючих підприємств, 

що потребували нових територій, почався активний промисловий розвиток 

міст і деяких селищ, розташованих поблизу. У цей час визначальним для 

розвитку приміської зони та міст-супутників Києва стало будівництво 

підприємств обробної промисловості – машинобудування, металообробної, 
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хімічної, харчової, легкої промисловості (зокрема, заводи електровиробів, 

торговельного машинобудування, порошкової металургії в Броварах, 

машинобудівного заводу «Іскра» в Боярці, Жулянського машинобудівного 

заводу у Вишневому, Трипільського промислового вузла в Обухові тощо) та 

електроенергетики (Київської ГЕС у Вишгороді, Трипільської ТЕС в Українці, 

АЕС в Чорнобилі), аеропорту в Борисполі. Наприкінці 1940-х років територією 

приміської зони Києва було прокладено магістральний газопровод Дашава-

Київ. В містах будувалися нові мікрорайони для працівників промислових 

підприємств, транспорту (наприклад, селище газовиків в Боярці, енергетиків в 

Українці, працівників аеропорту в Борисполі тощо). Особливе значення у 

розвитку трудових і культурно-побутових зв’язків населення приміських 

районів з Києвом мало збільшення протяжності електрифікованого 

приміського залізничного транспорту [114, с. 41].  

Образи міст-супутників Києва суттєво змінив “будівельний бум” 1970-х, 

коли вони забудовуються багатоповерхівками (перша дев’ятиповерхівка в 

Броварах у 1973 році, в Ірпені – 1977 році тощо). Водночас проводилася 

газифікація навколишніх територій столиці. Значним було й будівництво 

закладів соціальної інфраструктури – лікарень, дитячих садків, шкіл, будинків 

культури, бібліотек.  

З другої половини 1950-х років значного поширення набула масова 

відомча дачна забудова – поширення садово-дачних товариства та формування 

окремої типової дачної забудови [8, с. 152]. 

Значні зміни у приміській зоні Києва викликала аварія на Чорнобильській 

АЕС 1986 року. Основними районами переселення стали 19 екологічно чистих 

центральних і південних сільських районів Київської та інших областей, а 

також міста [106, с. 132]. Наприклад, в Ірпені у 1986 році було збудовано дві 

14-поверхівки для переселення постраждалих від аварії на АЕС.  

Отже, фактично  функції супутників міста приміської зони набули у 

післявоєнний радянський період. У подальшому не виникло та не було 

створено жодного нового міста-супутника.  
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П’ятий період (після 1991 р.). Головними викликами розвитку міст-

супутників та приміської зони Києва у пострадянський період є несприятливі 

зміни демографічної ситуації та стихійно-ринкові економічні трансформації. 

Якщо в радянський період основу міської економіки формували великі 

державні підприємства (що забезпечували і розвиток соціальної сфери, то в 

пострадянський період – приватний бізнес. 

З середини 1990-х демографічна ситуація в ряді міст характеризується 

посиленням депопуляції населення. Пік цієї тенденції припав на кінець 1990-х 

– початок 2000-х рр. Водночас за 1989-2011 роки одні з найвищих темпів 

зростання чисельності населення в Україні характерні для кількох міст-

супутників Києва – Вишгорода, Вишневого, Броварів, Борисполя (15-25%). У 

2006 році останньою серед міст-супутників Києва статус міста отримала Буча.  

У пострадянський період в умовах затяжної економічної кризи 

промислове виробництво на Київщині значно скоротилося. Проте з 2000-х 

років обсяги промислового виробництва збільшилися, змінилася його 

спеціалізація. Для потреб Києва та субурбанізірованних територій 

розвиваються промисловість будівельних матеріалів, деревообробна і меблева, 

целюлозно-паперова та поліграфічна промисловість. Істотно розширилося 

промислове виробництво в сільських населених пунктах, причому не лише 

виробництво продуктів харчування та будівельних матеріалів, але й продукції 

хімічної промисловості, машинобудування. 

Столичність є потужним фактором розвитку не лише самого міста Києва, 

але й приміської зони та метрополітенського регіону в цілому. У 1990-х 

столичність Києва не мала чітко вираженого впливу на територіальну 

організацію господарства району за виключенням міжнародного аеропорту 

Бориспіль та дачної зони. Значно посилився вплив Києва у 2000-х роках. У 

Києві сконцентровані основні адміністративно-господарські та представницькі 

функції, розміщені всі адміністративно-управлінські структури державного 

рівня, посольства і представництва іноземних держав, більшість штаб-квартир 

і офісів ТНК, центри релігійних конфесій, провідні центри освіти і науки, 
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найбільші міжнародні аеропорти. Тільки Київ серед міст України П. Тейлор 

включив в «архіпелаг» глобальних міст. 

Перехід до ринкової економіки поступово зумовив активізацію 

використання міських територій, зростання попиту на нове житлове 

будівництво стимулював процеси вертикалізації, використання підземних 

просторів. При цьому через відсутність чіткої стратегії просторового розвитку 

більшості пострадянських міст протягом останнього десятиліття триває 

хаотична, безсистемна забудова вільних ділянок в містах, як в центральній 

частині, так і на полуперіферійних і периферійних територіях. 

Реформи у сфері місцевого самоврядування 1990-х років були 

спрямована на розширення повноважень міської влади. Основи таких змін 

заклали спочатку нова редакція Закону України „Про місцеві Ради народних 

депутатів та місцеве і регіональне самоврядування” 1992 року, а згодом Закон 

України „Про місцеве самоврядування” 1997 року. Водночас із реформою 

місцевого самоврядування суттєво посилюється зв’язок міської влади із бізнес-

структурами, які нехтують інтереси територіальних громад і лобіюють 

забудову зелених зон, ущільнення забудови, реалізацію екологічно 

небезпечних проектів. Особливо ці процеси посилилися з початку 2000-х 

років.  

Серед сучасних тенденцій розвиту приміської зони Києва – будівництво 

котеджних містечок, багатоповерхових житлових будинків у містах-

супутниках, логістичних комплексів. Територія характеризується 

функціональної фрагментацією з чергуванням ареалів промислового, 

сільськогосподарського виробництва, логістичних комплексів, котеджної 

забудови, рекреаційних зон [180, с. 95]. 

У період пострадянських трансформацій характер впливу Києва на 

приміську зону змінювався. Можна ідентифікувати три стадії таких змін:  

1) експансія проблем Києва: характеризується болісними процесами 

переходу від планової економіки до ринкових відносин, що призвели до 

зниження доходів населення, закриття низки промислових підприємств, 



72 

формування тіньової економіки, і, як наслідок, приміська зона, з одного боку, 

стала істотним джерелом виживання мешканців столиці, з іншого – у межах 

приміської зони почали виникати ареали елітної забудови;  

2) передача імпульсів розвитку Києва: характеризується стабілізацією 

соціально-економічної ситуації в столиці, що зумовила  будівництво у 

найближчій приміській зоні з високою транспортною доступністю нових та 

часткове відродження колишніх промислових підприємств, а також 

розважально-відпочинкових, житлових комплексів, орієнтованих переважно 

на населення з високими доходами;  

3) експансія розвитку Києва: характеризується новою субурбанізацією, 

пов’язаною із формуванням середнього класу в столиці та потужним 

міграційним притоком населення з усіх регіонів країни, та, як наслідок, 

посиленням суспільно-просторової поляризації приміської зони. 

 

3.2. Демографічна ситуація та ринок праці 

 

Динаміка чисельності населення. На початок 2014 року населення 

приміської зони Києва складало 938,4 тис. осіб, у тому числі на міста-

супутники припадає майже половина населення – 467,2 тис. осіб (49,8%), на 

інші міські поселення – 120,2 (12,8%), на сільські поселення – 351,0 (37,4%) 

(табл. Б.2).  

В цілому протягом пострадянського періоду спостерігається стійке 

скорочення чисельності населення приміської зони (у 1989 році – 1005,1 тис. 

осіб, у 2001 році – 956,0 тис. осіб). Таке скорочення головним чином 

зумовлено значним скороченням сільського населення (рис. 3.1). Чисельність 

сільського населення скорочується в усіх районах приміської зони окрім 

Києво-Святошинського. Найбільший темп скорочення спостерігається у 

Макарівському районі (рис. 3.1).  

Чисельність населення міст-супутників в цілому зростає, але 

характеризується значними відмінами між ними. Частка міст-супутників 
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порівняно з 1989 роком зросла на 7,2%, сільських поселень – скоротилася на 

7,2%, інших міських поселень – залишається незмінною.  
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< –5 
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Рис. 3.1. Динаміка зміни чисельності населення міських поселень та сільської 
місцевості приміської зони Києва за 2001-2014 роки  

(розраховано та побудовано автором) 

Чисельність населення більшості селищ міського типу скорочується. 

Головними факторами зростання окремих з них є безпосередня близькість до 

Києва та наявність промислових підприємств, які працюють для потреб 

столиці (Гостомель, Бородянка, Бабинці, Немішаєве, Клавдієве-Тарасове, 

Чабани). 

У межах Київського метрополітенського регіону за останнє десятиліття 

(з 2001 до 2010 року) спостерігалося незначне зростання лише міського 

населення першого поясу (на 2,4%). Міське населення другого поясу 

скоротилося на 2,1%, третього – на 3,0%. Значно вищими темпами 

скорочується сільське населення: на 12,2% в межах першого поясу, 15,3% – в 

межах другого, 14,4% – у межах третього [76, с. 6-7].  

Найістотніші зміни у чисельності населення міст-супутників відбувалися 

у другій половині ХХ століття і пов’язані із інтенсивною індустріалізацією 
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приміської зони Києва. Якщо розглянути прирости чисельності населення 

протягом 1959-2011 років, то можна побачити такі особливості (рис. 3.2). 

Максимум приросту населення припадає більшості міст-супутників (за 

виключенням південного сектору) на 1960-70-ті роки. Наприклад, у Вишгороді 

за два десятиліття приріст склав майже 275%, у Вишневому – 245%, Бучі – 

понад 200%. В Українці максимальний приріст населення припадає на 1970-і 

роки, в Обухові – 1980-і. 

 

Рис. 3.2. Динаміка приросту чисельності населення міст-супутників  
Києва, % (розраховано та побудовано автором) 

Трансформаційний період 1990-х років характеризується значним 

зменшенням приросту населення, а в чотирьох-містах-супутниках південного 

та південно-західного секторів відбувалося скорочення чисельності населення 

(Українка, Боярка, Фастів, Васильків). У 2000-х роках найбільший приріст 

спостерігається у Вишгороді, Борисполі, Броварах, Вишневому, Ірпені, 

Українці (понад 10% за період 2001-2014 рр.), натомість у Василькові та 

Фастові – найбільше скорочення (рис. 3.3). У 2010-х роках припинилося 

скорочення чисельності населення в Обухові та Василькові. Таким чином, 

скорочується населення лише в одному місті-супутнику – Фастові.  

Внаслідок зміни чисельності населення міст-супутників постійно 

відбуваються зміни у їх розподіли за категоріями. Так, наприкінці 1950-х років 

4 міста-супутники мали чисельність населення менше 10 тис. осіб, нині – 

жодне (табл. 3.1). Водночас міста із чисельністю населення понад 50 тис. осіб 

на кінець 1950-х років були відсутні, до початку 2000-х років їх кількість 
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зросла до трьох, нині – два (Бровари та Бориспіль; населення Фастова 

зменшилося). 
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Рис. 3.3. Зміни чисельності населення міст-супутників Києва  
у 2001-2014 роках (побудовано автором) 

Таблиця 3.1 

Зміни у розподілі міст-супутників Києва за людністю* 

Категорія 
міст 

1959 1979 2001 2011 

К-сть 
Населення 

К-сть 
Населення 

К-сть 
Населення 

К-сть 
Населення 

тис. 
осіб % тис. 

осіб % тис. 
осіб % тис. 

осіб % 

до 5 тис.осіб 2 8 100 5,5 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

5-10 тис.осіб 2 15 627 10,6 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 

10-20 тис.осіб 4 72 655 49,4 3 40 457 12,1 1 13 978 3,2 1 15 338 3,4 

20-50 тис.осіб 2 50 690 34,5 6 185 397 55,2 7 231 970 53,1 8 283 839 62,6 

50-100 тис.осіб 0 0 0,0 2 109 733 32,7 3 191 053 43,7 2 154 206 34,0 

Разом 11 147 072 100,0 11 335 587 100,0 11 437 001 100,0 11 453 383 100,0 
* Розраховано та складено автором за даними переписів населення (1959, 1979, 2001 
років) та [145] (2011 рік) 
 

Якщо на міста з чисельність населення 10-20 тис. осіб наприкінці 1950-х 

років припадала майже половина населення всіх міст-супутників (49,4%), то з 

кінця 1970-х найбільша кількість населення проживає у містах людністю 20-50 

тис. осіб, і ця частка зростає (у 1979 – 55,2%, 2001 – 53,1%, 2011 – 62,6%). 
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Щільність населення. Середня щільність населення приміської зони 

Києва на початок 2014 року складає 86,7 осіб на км2. Щільність населення у 

містах-супутниках становить понад 1700 осіб на км2. Найбільша щільність у 

Вишневому (понад 5,5 тис. осіб на км2), Вишгороді, Боярці (понад 3,0 тис.), 

Броварах (2,9 тис.), найменша – у Бучі, Ірпені та Фастові (менше 1,2 тис.).  

Щільність сільського населення приміської зони в середньому складає 

33,3 осіб на км2, але значно коливається в межах досліджуваної території: від 

19,1 особа на км2 у Макарівському районі до 116,4 – у Києво-Святошинському 

районі. Дещо вищою є щільність сільського населення у Броварському (понад 

40), Бориспільському та Васильківському (понад 30) районах (рис. 3.4). 

 

Щільність сільського 
населення, осіб/км2 

- 10,0 і менше 
- 10,1 – 20,0 
- 20,1 – 30,0 
- 30,1 – 40,0 
- 40,1 і більше 

межі приміської зони 

 
Рис. 3.4. Щільність сільського населення у Київському  

метрополітенському регіоні у 2010 році (за [179]) 

Щільність сільського населення зазвичай характеризується центр-

периферійних градієнтом. Однак Київський метропоілтенський регіон має 

свою специфіку. Найвища щільність характерна для сусідніх з Києвом районів, 

решта території ділиться на дві частини: в переважній більшості північних 

районів щільність сільського населення не перевищує 20 осіб на км2 (з 

мінімальними значеннями в районах навколо Чорнобильської зони), а в 

більшості південних – не менше 20 осіб на км2.  
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Природний рух населення. Народжуваність у межах приміської зони у 

2012 році коливається в межах 12-15 осіб на 1000 жителів. Найвищий рівень 

народжуваності спостерігається в Обухові (14,7 осіб на 1000 жителів), 

мінімальні значення – Бориспільському, Обухівському районах та Ірпінській 

міськраді (11,9-12,0). За останнє десятиліття народжуваність зросла в усіх 

адміністративно-територіальних одиницях приміської зони. При цьому лідери 

та аутсайдери змінилися. На початку 2000-х років найвища народжуваність 

була у Фастові (понад 9,0), мінімальна – Макарівському та Фастівському 

районах (менше 7,0). 

Рівень смертності характеризується значно більшим розривом: від 8,7 

осіб на 1000 жителів в Обухові та 9,9 в Борисполі до 22,9 в Макарівському 

районі та 23,7 – у Фастівському (2012 рік). Порівняно із 2002 роком показники 

смертності скоротилися в усіх адміністративно-територіальних одиницях, але 

їх співвідношення залишається стабільним. Найгірші показники зберігаються в 

Макарівському та Фастівському районах.  

Внаслідок порівняно високої смертності населення у більшості 

адміністративно-територіальних одиниць приміської зони Києва 

спостерігається природне скорочення населення (рис. 3.5).  

 
Рис. 3.5. Коефіцієнти природного приросту (скорочення) населення в 

адміністративно-територіальних одиницях приміської зони у 2012 році: 
1 – Обухівська міськрада, 2 – м. Бровари, 3 – м. Бориспіль, 4 – Ірпінська міськрада, 5 – 

Києво-Святошинський район, 6 – м. Буча, 7 – м. Васильків, 8 – м. Фастів, 9 – 
Вишгородський, 10- Бородянський, 11 – Броварський, 12 – Бориспільський, 13 – 
Обухівський, 14 – Васильківський, 15 – Макарівський, 16 – Фастівський райони 
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Позитивне сальдо природного приросту характерне для міст-супутників 

Обухова (понад 6,0 на 1000 жителів), Борисполя, Броварів (2,7-2,8), Ірпеня 

(1,5), а також Києво-Святошинського району (0,8). За останнє десятиліття 

ситуація значно покращилася, оскільки на початку 2000-х років вся приміська 

зона характеризувалася природним скороченням населення, а у шести 

адміністративних районах показник перевищував 10 осіб на 1000 жителів. У 

2012 році такі значення спостерігаються лише у фастівському районі (-10,3).  

Вікова структура населення. Частка населення працездатного віку у 

приміській зоні Києва становить 64-77% (табл. Б.7). Найнижча частка осіб 

працездатного віку характерна для сільської місцевості південного та 

південно-західного секторів (менше 65%), максимальні значення 

спостерігаються у містах Обухів, Ірпінь (понад 75%), Бровари, Бориспіль, 

Буча, Васильків, Вишневе (понад 70%). Частка осіб допрацездатного віку є 

порівняно невисокою (менше 17%) і скоротилася за останнє десятиліття в усіх 

адміністративно-територіальних одиницях приміської зони. Найвища частка 

осіб старших вікових груп характерна для Макарівського, Фастівського та 

Обухівського районів (понад 20%).  

За показником демографічного навантаження осіб до- та 

післяпрацезедатного віку на працездатне населення можна виділити три групи 

територіальних одиниць: 1) із значеннями понад 50% (Васильківський, 

Макарівський, Обухівський, Фастівський райони), 2) із значеннями менше 

40% (міста Обухів, Ірпінь, Бровари, Бориспіль та Києво-Святошинський 

район), 3) 40-50% (решта території) (рис. 3.6).  

Ринок праці. Ситуація на ринку праці приміської зони Києва в цілому є 

сприятливою і характеризується порівняно низьким рівнем безробіття та 

навантаження на одне вільне робоче місце. За 2009-2012 роки рівень 

безробіття не перевищував 1,3% за виключенням Васильківського району. 

Така ситуація пояснюється тим, що хоча й рівень безробіття в сільській 

місцевості є вищим, але обрахунок показників зареєстрованого рівня 

безробіття здійснюється без диференціації на місто та сільську місцевість. 
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Найменший рівень безробіття на території Ірпінської міськради, Києво-

Святошинського, Броварського, Бориспільського, Вишгородського районів 

(включаючи міста-супутники) (рис. 3.7).  

 
Рис. 3.6. Демографічна навантаження осіб молодших та старших вікових груп 

на населення працездатного віку у 2012 році, %  
(розраховано та побудовано автором) 

 

Рис. 3.7. Рівень зареєстрованого безробіття в районах приміської зони  
(міста обласного підпорядкування включено до складу відповідних районів)  

(побудовано автором) 

Показник навантаження на одне вільне робоче місце в середньому за 

2009-2012 роки коливається від 2 осіб у Бориспільському районі до 10 осіб у 

Макарівському. Можна виділити три групи районів приміської зони: з 

найменшим навантаженням на одне вільне робоче місце (2-3 особи; 
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Бориспільський, Києво-Святошинський райони та Ірпінська міськрада), з 

порівняно незначним навантаженням (4-5 осіб; Броварський, Вишгородський, 

Фастівський, Обухівський райони), з вищим рівнем навантаження (8-10 осіб; 

Бородянський, Васильківський, Макарівський райони).  

Такі дані свідчать про те, що переважна більшість міст-супутників – 

Ірпінь, Вишневе, Боярка, Бориспіль, Бровари, Вишгород, Фастів, Обухів, 

Українка – виступають важливими центрами прикладання праці, забезпечуючи 

робочі місця як для місцевих жителів, так і для мешканців навколишніх 

поселень. Водночас місто-супутник Васильків характеризується найвищим 

рівнем напруги на ринку праці, фактично не виконуючи функцію центра 

притягання робочої сили.  

За показником середньорічної кількості найманих працівників Києво-

Святошинський район значно випереджає інші територіальні одиниці 

приміської зони (48,0 тис. осіб у 2012 році) і характеризується стійкою 

тенденцію її збільшення протягом 2000-х років. Порівняно значними центрами 

концентрації найманих працівників є Бровари та Бориспіль (понад 20,0 тис. 

осіб в кожному). З іншого боку, в ряді територіальних одиниць приміської 

зони такий показник є вкрай низьким – менше 5,0 тис. осіб у Фастівському 

районі та місті Буча, менше 10,0 тис. осіб – у Макарівському, Обухівському 

районах та місті Васильків (табл. Б.10).  

Міста-супутники Києва у більшості випадків є одночасно 

«постачальниками» робочої сили для потреб столиці та центрами притягання 

робочої сили з навколишніх поселень. За даними Ю. Пітюренка, основна 

частина маятникових трудових мігрантів з міст-супутників наприкінці 1970-х 

років працювала в Києві на підприємствах, розташованих у периферійних 

районах міста, і проживала у сусідніх з ними адміністративно-територіальних 

одиницях. Зокрема, на підприємствах авіаційного об’єднання працювало 

майже 600 мешканців Ірпеня та 550 Бучі, на Дарницькому шовковому 

комбінаті та заводі «Хімволокно» – понад 480 мешканців Броварів, на 

взуттєвій фабриці – понад 200 мешканців Вишгорода. Тобто спостерігалась 
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висока концентрація розселення маятникових трудових мігрантів, їх 

зосередження у невеликій кількості поселень [114, с. 48]. Нині ситуація 

істотно змінилася і характеризується слабкою залежністю між місцем 

проживання та місцем прикладання праці в Києві. Головним фактором 

виступає наявність робочих місць та рівень оплати праці.  

За співвідношенням кількості маятникових мігрантів до Києва та до 

міст-супутників можна виділити групу поселень із значним переважанням 

потоків до Києва (Ірпінь, Боярка, Вишгород, Фастів). Найбільшими центрами 

притягання робочої сили є Бориспіль, Бровари, Вишневе, Українка та Обухів.  

 

 

3.3. Фактори соціально-економічної привабливості міст-супутників 

 

Транспортна доступність. У північно-східному секторі транспортний 

зв’язок з Києвом забезпечується з приміської автостанції «Дарниця» (зокрема, 

автомагістраль Київ-Чернігів) та приміськими електричками Ніжинського 

напрямку (від станції Дарниця). Територія півгодинної доступності 

громадським автомобільним сполученням приблизно обмежується Великою 

Димеркою (до 25 км), годинної – селами Семиполки, Калита, Літки на півночі, 

Русанів – на сході (до 50 км). Щодо залізничного сполучення, то півгодинна 

доступність обмежується селом Шевченкове (37 км), а найвіддаленіша станція 

у с. Заворичі – 35 хвилин (46 км). Місто-супутник Бровари має дуже зручний 

зв’язок з Києвом: понад 10 варіантів маршрутного таксі від станцій метро 

«Лісова» та «Лівобережна», а також електропотяги щогодини.  

У південно-східному секторі транспортний зв’язок з Києвом 

забезпечується також з приміської автостанції «Дарниця» (зокрема, автобан 

Київ-Бориспіль, автомагістраль Київ-Полтава) та приміськими електричками 

Гребінківського (Яготинського) напрямку (від станції Дарниця). Межа 

півгодинної доступності автобусним сполученням проходить між Борисполем 

та Рогозовим (30-35 км), годинної доступності – с. Мирне на південному сході 
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та с. Сеньківка на північному сході (до 55 км). Щодо залізничного сполучення, 

до крайня східна станція Кучакове (с. Кірове) знаходиться в межах 

півгодинної доступності. Місто-супутник Бориспіль має інтенсивний зв’язок з 

Києвом з використанням маршрутних таксі від станцій метро «Лівобережна», 

«Харківська», «Бориспільська» та електропотягами щогодини.  

У південному секторі транспортний зв’язок з Києвом забезпечується з 

приміських автостанцій «Поділ», «Видубичі», «Південна» (зокрема, 

регіональна траса Київ-Обухів) та приміськими електричками Миронівського 

напрямку (від станцій Максима Кривоноса, Київ-Московський). Межа 

півгодинної доступності з використанням автобусного сполучення проходить 

на відстані до 30 км перед містом Обухів та селищем Козин (через ці 

поселення проходить ізохрона у 40 хвилин), годинної доступності через с. 

Григорівка. Окраїнне поселення на півдні району знаходиться у межах 

півторагодинної доступності (с. Германівка, до 75 км). Щодо залізничного 

сполучення, то півгодинна межа проходить через с. Таценки, через с. Трипілля 

проходить ізохрона 50 хвилин. Зв’язок міст-супутників Обухів та Українка з 

Києвом за інтенсивністю значно поступається Броварам та Борисполю.  

Зв’язки з Києвом у південно-західному секторі забезпечуються з 

автостанції «Південна» (зокрема, автомагістраль Київ-Одеса) та приміськими 

електричками Фастівського напрямку (від станції Київ-Волинський). Межа 

півгодинної доступності як за автобусним, так і залізничним сполученням 

проходить в районі смт Глеваха (до 20 км). Ізохрона одногодинної доступності 

автобусним сполученням проходить через смт Гребніки (до 60 км), 

залізничним – в районі Фастова (до 80 км). Південно-західна окраїна сектора 

(с. Кожанка) знаходиться в межах півторагодинної доступності залізничним та 

двохгодинної доступності автобусним сполученням. З міст-супутників 

Вишневе та Боярка мають значно вищу інтенсивність зв’язків з Києвом. Так, 

до них організовано маршрутні таксі від станцій метро «Нивки», «Святошин», 

«Академмістечко», «Вокзальна», «Контрактова площа», «Виставковий центр», 
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від площ Перемоги, Севастопольської, залізничного вокзалу, а також 

приміськими електричками щопівгодини.  

У західному секторі транспортний зв’язок з Києвом забезпечується з 

автостанції «Дачна» (зокрема, автомагістраль Київ-Житомир). Залізничний 

зв’язок відсутній. Межа півгодинної доступності проходить через села Бузова, 

Музичі (до 25 км), годинної – через смт Макарів, Бишів (до 50 км). Окраїнне 

поселення на південному заході сектору (с. Вільне) знаходиться у межах 1,5-

годинної доступності (до 65 км), на заході (смт Кодра) – двохгодинної 

доступності (до 75 км).  

У північно-західному секторі зв’язки з Києвом забезпечуються з 

автостанції «Дачна» (зокрема, автомагістраль Київ-Ковель) та приміськими 

електричками Тетерівського напрямку (від станцій Біличі, Святошин, Київ-

Волинський). Межа півгодинної доступності обома видами транспорту 

проходить через смт Ворзель (до 30 км), одногодинної – через Бородняку (до 

50-55 км). Окраїнне поселення смт Пісківка (залізнична станція Тетерів) 

розташоване у межах півторагодинної доступності (до 80 км). Міста-

супутники Ірпінь та Буча мають дуже вигідний транспортний зв’язок з 

Києвом. Низку маршрутів організовано від станцій метро «Академмістечко» та 

«Святошин», а також приміськими електричками в середньому щогодини.  

У північному секторі транспортне сполучення з Києвом забезпечується з 

автостанції «Полісся» (зокрема, регіональна траса Київ-Іванків-Овруч та 

територіальна Київ-Десна). Межа території півгодинної доступності проходить 

через села Демидів та Нижча Дубечня (до 30 км), годинної – села Катюжанка 

та Сувид (до 50-55 км). Окраїнні поселення на півночі сектору знаходяться в 

межах півторагодинної доступності (села Сухолуччя, Вахівка, до 60-65 км). 

Транспортне сполучення міста-супутника Вишгород з Києвом організовано від 

станції метро «Героїв Дніпра» та площі Шевченка (з частотою руху в години 

«пік» – 5-10 хвилин). У 2010 році від залізничної станції Київ-Петрівка було 

запущено дизель-потяг Київ-Вишгород по промисловій залізничній гілці, але 
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менше, ніж через рік внаслідок технічних причин та недостатнього 

пасажиропотоку його було скасовано.  

В цілому міста-супутники Києва формують окремий клас малих та 

середніх міст, які самі по собі характеризуються невисокими показниками 

рівня комунікативності, але внаслідок сприятливого географічного положення 

їм властивий підвищений рівень економічної ефективності території, на них 

поширюється сукупний комунікативний потенціал мегаполіса [58, с. 55-56].  

Міграційна привабливість. Міграційна модель Київського 

метрополітенського регіону є специфічною і характеризується наявністю 

широкої смуги з високою інтенсивністю і значним позитивним сальдо міграції 

в містах та приміських районах з максимальними значеннями в Києві (рис. 

3.8). Смуга поступово продовжується в північно-західному напрямку. Південні 

райони регіону характеризуються відтоком населення, як в містах, так і в 

сільській місцевості [77, с. 41]. 

 

Сальдо міграції,  
на 1000 осіб 

> +6.0 
+3.1 - +6.0 
  0.0 - +3.0 
  0.0 - –3,0 
–3,1 - –6.0 
< –6.0 

– межі приміської зони 

 
Рис. 3.8. Середньорічне сальдо міграції у 2005-2009 роках  

у Київському метрополітенському регіоні (за [77]) 

Головними факторами міграційних потоків є статус столичності, рівень 

доходів населення, розвиток кон’юнктурних галузей господарства, рівень 

безробіття та географічне положення. Разом з тим такі фактори, як рівень 
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забруднення навколишнього середовища і соціальне середовище, практично не 

впливають міграційну привабливість території. 

Найвища міграційна привабливість в межах приміської зони Києва в 

цілому характерна для міст-супутників Буча, Ірпінь, Українка та Києво-

Святошинського району (сальдо міграції складає в середньому за період 2009-

2012 рр. понад 10,0 осіб на 1000 жителів) (рис. 3.9.).  

 

Чисельність населення 
міст, тис. осіб 

БРОВАРИ         – місто-супутник 

ВИШГОРОД 

БРОВАРИ 

БОРИСПІЛЬ 

ОБУХІВ 
УКРАЇНКА 

ФАСТІВ 

ВАСИЛЬКІВ 

БОЯРКА 

ВИШНЕВЕ 
ІРПІНЬ 

БУЧА 

до 50 

до 100 

до 250 

Сальдо міграції,  
на 1000 осіб 

 > +6,0 

+3,1 - +6,0 

  0.0 - +3,0 

до 20 

– межі приміської зони 

 < –6,0 

-3,1 - –6,0 

  0.0 - –3,0 

 
Рис. 3.9. Середньорічне сальдо міграції у 2009-2012 роках у містах та районах  

Київської області (побудовано автором) 

Високою є міграційна привабливість міст-супутників Вишгород, 

Бровари, Бориспіль, а також Бородянського і Бориспільського районів (понад 

6,0). Групу із порівняно високою міграційною привабливістю складають 

Боярка, Вишневе, Броварський та Вишгородський райони (понад 3,0). 

Мінімальний рівень міграційної привабливості (менше 3,0 осіб на 1000 
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жителів) спостерігається у місті-супутнику Васильків та Обухівському, 

Васильківському, Фастівському районах.  

У межах приміської зони наявні ареали із від’ємним сальдо міграції, 

тобто такі, що є міграційно непривабливими. Це міста-супутники Фастів, 

Обухів (до –10 осіб на 1000 жителів), а також Макарівський район (–13,8 осіб).  

Варто відзначити, що порівняно із періодом 2005-2009 років у 2009-2012 

роках міграційна привабливість приміської зони зросла. Найістотніші 

позитивні зміни характерні для Васильківського та Обухівського районів. 

Найменш міграційно привабливими залишаються західний та південно-

західний сектор и приміської зони.  

Показник інтенсивності міграційної активності населення (сума осіб, що 

прибули та вибули протягом 2009-2013 років) є стабільно високим, 

перевищуючи 1000 осіб у переважній більшості територіальних одиниць 

приміської зони (табл. В.3). Максимальні значення міграційної активності 

характерні для Києво-Святошинського району (протягом даного періоду 

показник збільшився з 4,2 до 8,7 тис. осіб), а також міст Ірпеня (збільшився від 

2,8 до 5,3 тис. осіб) Бровари і Бориспіль (понад 2,0 тис. осіб). Найменша 

інтенсивність міграцій спостерігається у Фастові та Фастівському районі (в 

середньому менше 0,8 тис. осіб).  

В структурі міграцій більшості територіальних одиниць приміської зони 

Києва значно переважають міжрегіональні міграції. Позитивне сальдо 

міждержавної міграції є порівняно незначним в усіх секторах. Значними є 

відміни у сальдо внутрішньорпегіональних міграцій (табл. В.4).   

У північно-східному та південно-східному секторах на міжрегіональні 

міграції припадає понад 85% міграційного приросту населення. Водночас, як у 

містах-супутниках, так і на сільських територіях в окремі роки спостерігається 

від’ємне сальдо внутрішньорегіональних міграцій. За 2009-2012 роки сумарне 

сальдо внутрішньообласних міграцій в Броварському та Бориспільському 

районах є негативним.  
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Для південного сектора характерна зміна негативного сальдо 

міжрегіональних міграцій на позитивне лише з 2010 року. При цьому 

міграційне скорочення зберігається за рахунок внутрішньорегіональних 

міграцій. Кращою є ситуація у місті-супутнику Українці та окремих сільських 

поселеннях.  

У межах південно-західного сектору спостерігаються територіальні 

відміни. У найближчих до Києва районах значний міграційний приріст 

досягається за рахунок міжрегіональної міграції. Водночас із віддаленням від 

Києва, міграційне скорочення населення відбувається за рахунок 

внутрішньорегіональних та міжрегіональних міграційних потоків. Поліпшення 

ситуації щодо міжрегіональних міграцій на території Васильківського і 

Фастівського районів та міста Василькова розпочалося з 2010 року, у Фастові 

сальдо залишається від’ємним, але також значно скоротилося (з –215 осіб у 

2005 році до –15 у 2013).  

Найвищий рівень міграційної привабливості серед усіх секторів 

приміської зони характерний для північно-західного сектору. Позитивне 

сальдо міграції досягається головним чином за рахунок міжрегіональних 

міграцій – понад 90% на території Ірпінської міськради та Бучі, понад 65% – 

Бородянського району. За виключенням Ірпеня для сектору характерне 

позитивне сальдо і внутршіньорегіональних міграцій.  

У північному секторі міграційний приріст населення за рахунок 

Вишгорода та поселень найближчої приміської зони на понад 90% 

визначається міжрегіональними міграціями. Сальдо внутрішньо регіональних 

міграцій є незначним, але від’ємним.  

Економічна привабливість. Окремими складовими економічної 

привабливості міст-супутників Києва є підприємницьке середовище, рівень 

доходів населення, сальдо торгового балансу, а результуючим індикатором 

виступають обсяги інвестицій (інвестиційна привабливість).  

Індикатором сприятливості підприємницького середовища є кількість 

малих підприємств. Найбільшим цей показник є в Броварах, а також в 
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Борисполі та Ірпені. У розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення у 

Броварах та Борисполі припадає понад 140 малих підприємств, у Києво-

Святошинському районі – понад 180. Водночас у Фастові не перевищує 70, у 

Фастівському та Бородянському районах – менше 60.  

Індикатором рівня доходів населення є середньомісячна номінальна 

заробітна плата найманих працівників. Максимальні значення даного 

показника спостерігаються в Борисполі та Бориспільському районі (понад 

5000 грн. у 2012 році). Дещо вищі значення (понад 3500 грн.) характерні для 

міста Обухів, Обухівського, Броварського, Макарівського, Вишгородського 

районів. Найнижчий рівень оплати праці у Василькові, Васильківському, 

Фастівському та Бородянському районах (рис. 3.10, табл. В.6). 

Сальдо зовнішньоторговельного балансу всіх міст-супутників Києва є 

негативним, за виключенням Ірпеня та Фастова. Найбільші обсяги негативного 

сальдо торгового балансу спостерігаються у Києво-Святошинському районі, а 

також Борисполі, Броварах, Бориспільському районі (табл. В.7).  

 
Рис. 3.10. Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників 

у містах-супутниках Києва, що мають статус обласного значення 
(побудовано автором за даними Державної служби статистики України) 

Для того, щоб оцінити інвестиційну привабливість приміської зони 

Києва доцільно проаналізувати обсяги інвестицій в основний капітал в цілому 

та у житлове будівництво в динаміці за період 2006-2010 років. Як видно з рис. 

3.11, максимальні показники характерні для Києво-Святошинського (13,8 та 

6,0 тис. грн. в середньому за період 2006-2010 років відповідно) та 

Бориспільського  (13,7 та 4,5) районів та міста Бориспіль (13,0 та 2,4). 
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Значними є обсяги інвестицій в основний капітал у Броварському, 

Васильківському, Вишгородському, Обухівському районах та місті Бровари. 

Дещо поступаються їм міста Ірпінь, Буча, а також Макарівський район. 

Найнижчі показники у приміські зоні у Фастівському районі та містах Фастів 

та Васильків (у південно-західному секторі).  

У зв’язку зі зміною методики обрахунку статистичних показників для 

забезпечення порівняльності інвестиційної привабливості міст та районів 

приміської зони у 2010-2012 роках використовується показник капітальних 

інвестицій у фактичних цінах (табл. В.5).  

 

 

- менше 1,0 
- 1,1 – 2,5 
- 2,6 – 5,0 
- 5,0 – 10,0 
- понад 10,0 

Інвестиції в осн. 
капітал на душу 

населення, тис. грн. 

   

 

- менше 250 
- 251 – 500 
- 501 – 1000 
- 1001 – 2000 
- понад 2000 

Інвестиції в осн. 
капітал на душу 
населення, грн. 

 

Рис. 3.11. Інвестиції в основний капітал на душу населення в адміністративно-
територіальних одиницях Київської області в середньому за 2006-2010 роки  

(а – в цілому, б – у житлове будівництво) (за [75]) 

В цілому на Києво-Святошинський, Вишгородський райони та місто 

Бориспіль припадає приблизно 65% капітальних інвестицій в приміську зону 

Києва. Ці ж територіальні одиниці мають і найвищі значення у розрахунку на 

душу населення. Найвищі темпи зростання характерні для Вишгродського 

району (з 18,7 тис. грн. на одну особу у 2010 до 40,3 тис. грн.. у 2012 році). 

Решта міст-супутників та адміністративних районів значно поступаються.  

Найнижча інвестиційна привабливість характерна для міст Васильків і 

Фастів, Бородянського та Фастівського районів. Обсяги капітальних 
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інвестицій в розрахунку на душу населення в них у 2012 році не перевищують 

2,0 тис. грн.  

Щодо прямих іноземних інвестицій в економіку приміської зони, то 

найбільш інвестиційно привабливим є Броварський район (понад 500 млн. 

доларів США на кінець 2012 року) (табл. В.5). Порівняно висока інвестиційна 

привабливість характерна для Києво-Святошинського району та міста Бровари 

(понад 150 млн. доларів США), а також Бориспільського району, міст 

Бориспіль і Обухів (понад 100 млн. доларів США). У розрахунку на душу 

населення Броварський район значно випереджає інші території приміської 

зони: понад 7,5 тис. доларів США, що у 2,1 рази перевищує значення у 

другому за величиною міст Обухові (3,6 тис. доларів США, 2012 р.). Понад 2,0 

тис. доларів США прямих іноземних інвестицій припадає на одну особу в 

містах Бровари та Бориспіль, Бориспільському районі, понад 1,0 тис. дослідів 

США – у Вишгородському, Києво-Святошинському районах, місті Васильків 

(рис. 3.12). Найменш привабливі з точки зору залучення іноземних інвестицій 

є Обухівський та Фастівський райони.  

 

Рис. 3.12. Обсяги прямих іноземних інвестицій на кінець року наростаючим 
підсумком (акціонерний капітал) у розрахунку на одну особу, доларів США 

(побудовано автором за даними Головного управління статистики у  
Київській області) 

Екологічна привабливість Практично всі сучасні великі міста мають 

такі проблеми, як забруднення повітря, брак зелених насаджень, неякісна 
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питна вода, високий рівень шуму тощо. Тому значного поширення набувають 

процеси «екологізації» умов проживання, що пов’язані зі зміною постійного 

місця проживання або сезонним проживанням у приміській зоні з меншим 

рівнем забруднення («подалі від метушні і «гарячого» асфальту»). Водночас 

комплексні «екорейтинги» міст не є визначальними при виборі місця 

проживання. Достатніми факторами «екологічної привабливості» виступають 

наявність річки, озера чи лісу.  

В цілому екологічні проблеми приміської зони Києва пов’язані з трьома 

групами чинників. Перша – накопичення промислових та будівельних 

відходів, поширення стихійних сміттєзвалищ, складування непридатних 

пестицидів і отрутохімікатів тощо. Інше істотне джерело забруднення – 

автомобільний транспорт. 80% забруднення атмосферного повітря складають 

вихлопні газів. Для передмістя це складна проблема, оскільки більшість 

мешканців, які працюють в Києві, використовують власний автомобільний 

транспорт для щоденних переміщень. Третя складова – радіоактивне 

забруднення території внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.  

Додатковою проблемою є якість питної води. У більшості міст-

супутників головним джерелом водопостачання є артезіанські свердловини (59 

у Боярці, 40 у Вишневому, 37 в Обухові, 25 у Борисполі, 15 в Українці, 10 у 

Вишгороді, 8 у Фастові). Джерелом водопостачання у Броварах є річка Десна.   

Приміська зона Києва характеризується різним рівнем та характером 

забруднення довкілля. У північно-східному секторі на стан природного 

середовища і здоров’я людей негативно впливають шлаконакопичення 

київських заводів та підприємств з переробки сміття, що не відповідають 

вимогам екологічної безпеки, забруднене повітря вздовж автомагістралі Київ-

Чернігів. Найбільші обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел забруднення характерні для міста Бровари 

(понад 170 т) та с. Рожівка (понад 150 т), а у розрахунку на душу населення – 

с. Рожівка (понад 340 кг) (табл. В.8). Порівняно більш забрудненими є с. Рудня 



92 

та смт Велика Димерка (понад 30 т). До найбільш «екологічно привабливих» 

відносяться поселення Придесення.  

У південно-східному секторі основними забруднювачами повітря 

виступають міжнародний аеропорт «Бориспіль» та сміттєспалювальний завод 

«Енергія». Хоча місто-супутник Бориспіль оточене лісами, в місті недостатньо 

зелених насаджень, немає жодного природоохоронного об’єкту, висока 

загазованість повітря, значний рівень шумового забруднення (внаслідок 

впливу автомагістралі Київ-Харків, міжнародного аеропорту). Шумове 

навантаження вздовж центральної вулиці перевищує граничнодопустимий 

рівень в 1,3 рази. Поряд із житловими зонами розташовано понад 10 

автозаправних станцій. Для міста характерні також проблеми утилізації 

твердих побутових відходів, відсутності сміттєпереробних та 

сміттєспалювальних заводів. Існуючий полігон не відповідає вимогам 

санітарних норм. Найбільші обсяги викидів забруднювальних речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення характерні для м. 

Бориспіль (понад 130 т), меншою мірою – с. Мирне (понад 30 т), у розрахунку 

на душу населення – с. мирне (20 кг). До найбільш привабливих з екологічної 

точки зору відносять поселення вздовж Дніпра (с. Вишеньки) та у приміській 

зоні Борисполя (с. Гора).  

Традиційно «престижний» південний сектор приміської зони також є  

достатньо забрудненим, зокрема і радіонуклідами. Близькість полігону 

твердих побутових відходів №5 Трипільської ТЕС і полігону будівельних 

відходів призводить до накопичення в ґрунті та підземних водах небезпечних 

речовин. З інтенсивним автомобільним рухом старою та новою Обухівськими 

трасами пов’язане перенасичення повітря вихлопними газами. Елітні котеджні 

містечка в Козині, Старих Безрадичах, поблизу Українки входять до зони 

посиленого радіологічного контролю (так званої «четвертої чорнобильської 

зони»). В Українці існує першочергова необхідність будівництва 

сміттєпереробного заводу. Найбільші обсяги викидів забруднювальних 

речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення 
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характерні для Українки (91,7 тис. т), на яку припадає понад 90% всіх викидів 

у приміській зоні. У розрахунку на душу населення показник в Українці 

значно перевищує всі інші поселення – 6-7 т. З інших поселень вищим є рівень 

забруднення у селах Жуківка та Верем’я (близько 30 т).  

У південно-західному та західному секторах негативним є вплив діючого 

аеропорту «Жуляни». У Вишневому практично відсутні значні «зелені» 

публічні простори, зелені насадження розосереджені у палісадниках та 

скверах. Суттєвими проблемами Боярки є незадовільний стан питної води, 

вивезення твердих побутових відходів, ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ, відсутність централізованої каналізації на значній частині міста, 

неконтрольоване скидання забруднених стічних вод у поверхневі водойми, 

забруднення повіт трями викидами автомобільного транспорту вздовж 

центральної вулиці міста. Значною є проблема вивозу сміття з приватного 

сектора, оскільки мешканці викидають сміття в прилеглих парках, лісосмузі, 

на під’ їздах до міста. Місто віднесено до четвертої зони посиленого 

радіологічного контролю. Розташування в Боярці обласної тублікарні та 

районного тубдиспансера також впливає на епідеміологічну ситуацію в місті. 

Водночас у південно-західному та східному напрямках від Боярки розташовані 

значні ділянки зелених насаджень, що в поєднанні з мережею ставків 

створюють сприятливий мікроклімат. Найбільші обсяги викидів 

забруднювальних речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення у південно-західному секторі характерні для Боярки (понад 11 

тис. т у 2011 році та 3,9 тис. т у 2012 році), у розрахунку на душу населення – 

понад 310 та 110 відповідно (рис. 3.13). Значними є обсяги забруднення у смт 

Гребінки, містах Фастів та Васильків (понад 100 т), смт Калинівка, село 

Кожухівка, селище Зелений Бір (понад 30 т). У розрахунку на душу населення 

максимальні значення крім Боярки спостерігаються у селах Кожухівка, 

Безп’ятне, Крячки, Зелений Бір, Ярошівка, смт Гребінки. Щодо західного 

сектору, то значні обсяги забруднення атмосферного повітря характерні лише 
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для смт Макарів (понад 80 т), а у розрахунку на душу населення – в с. Садки-

Строївка (понад 40 кг).  

У північно-західному секторі є ділянки із вищим рівнем радіоактивного 

забруднення, накопичення промислових і будівельних відходів. Найбільші 

обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення характерні для смт Гостомеля (понад 1,0 

тис. т, у розрахунку на душу населення – 80 кг). Значними також є викиди у 

смт Бородянка, м. Буча та с. Озера (понад 100 т). В останньому в розрахунку 

на душу населення показник становить понад 130 кг. До найбільш екологічно 

привабливих поселень відносять Ворзель, Ірпінь, Бучу (хоча викиди в останній 

перевищують 5-10 кг на одного жителя).  

 
Рис. 3.13. Обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення у 2012 році, т  
(на діаграмі не відображено м. Українка із значенням 109182,2 т)  

(побудовано автором за даними Державної служби статистики України) 

У північному секторі найістотнішою є проблема радіоактивного 

забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також птахівничі 

комплекси. Найвищі значення обсягів викидів забруднювальних речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення характерні для с. 

Гаврилівка, м. Вишгород, смт Димер (понад 200 т), а у розрахунку на душу 

населення – у селах Гаврилівка та Тарасівщина (понад 150 кг). Водночас до 

найбільш екологічно привабливих відносяться поселення вздовж обох берегів 

Дніпра (Хотянівка, Лебедівка, Глібівка, Ясногородка, Сухолуччя тощо).  



95 

Інформаційна привабливість. Соціально-економічна привабливість 

міст-супутників Києва значною мірою визначається інформаційною 

складовою: представленістю міст та відомостей про них в мережі Інтернет, з 

одного боку, та наявністю традиційних стереотипів або позиціонуванням 

місцевою владою чи громадою позитивного образу через бренди, слогани, з 

іншого.  

Найширшим є представлення в інформаційному просторі сайтів міста 

Бровари – поряд із офіційним сайтом Броварської міської ради, наявні 

інформаційний портал, два неофіційних та один незалежний сайт міста (до 

уваги не бралися «форуми» та виключно рекламні сайти міста). По три сайти 

презентують інформацію про міста Бориспіль та Боярку, по два – Васильків, 

Фастів, Буча, Вишгород (табл. В.9).  

Наявність традиційних стереотипів характерні для міст із давно 

сформованою спеціалізацією загальнодержавного або регіонального значення. 

Зокрема, «Бориспіль – повітряні ворота країни», «Фастів – місто 

залізничників», «Вишгород – місто енергетиків». Історичне минуле та 

індустріальна спадщина відображені в образах Вишгорода – «Ольжин град», 

«оточене лісами та цегляними заводами». Порівняно новим є образ Ірпеня не 

тільки як рекреаційного центру та місця відпочинку творчої інтелігенції 

(«Парнаса царство, куток тривожних муз і дум...»), але й важливого освітнього 

осередку: «Ірпінь – місто молоді і студентства». Географічне положення 

лежить в основі образів Василькова («південні ворота столиці», «місто над 

Стугною»), Броварів («ще не столиця, але вже не передмістя», «Східний 

Київ»), Борисполя («транзитне місто»). Вишневе інколи згадується як ще один 

«спальний район Києва».  

З метою позиціонування міст-супутників як поселень із привабливими 

соціально-економічними умовами місцеві органи влади окремих міст 

розробили нові салогани, що підкреслюють їх порівняльні переваги. Частина з 

них мають стислий, чіткий вираз: «Бориспіль – місто, в якому варто жити!», 

«Бровари – місто свободи!», «Ірпінь – місто Вашої мрії», «Буча – місто 
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комфортного життя», «Вишневе – місто духовності та добра», «Обухів – наше 

місто». Інші салогани носять розлогий, пропагандистський характер, що 

відображає швидше бажаний стан, ніж реальну ситуацію: Боярка – «місто 

чистоти, творчості, добробуту, «зелений щит» регіону зі стабільним 

розвитком», «культурно-розважальний  та спортивний центр», «санаторно-

курортна зона з парками, скверами, квітуча зелена оаза»;  Бровари – 

«комфортне місто для життя з розвиненою інфраструктурою, будівництвом 

нових житлових будинків, надійним медичним забезпеченням та якісною 

освітою», Українка – «затишне та доглянуте місто», «місто фестивалів», 

«місто вихідного дня», «місто-модель». Останній слоган пов’язаний із тим, що 

в 2009 році Українка була обрана містом-моделлю для малих міст України, тут 

організовано навчання передовим методам господарювання для представників 

органів місцевого самоврядування. Українка – «столиця» малих міст України, 

щорічно тут відбуваються форуми мерів малих міст держави.  

У всіх-містах супутниках затверджено офіційні герб та прапор, проте 

офіційний бренд має лише місто Бориспіль зі салоганом: «Бориспіль. Почни 

тут». 

Інституційна привабливість. Важливою складовою соціально-

економічної привабливості міст-супутників є наявність актуальної 

містобудівної документації, програм та планів соціально-економічного 

розвитку міст та міських рад, стратегій, концепцій  розвитку та інвестиційних 

паспортів міст.  

Так, в усіх містах-супутниках рішеннями міських рад щорічно 

затверджуються «Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

міста на наступний рік». В містах, яким підпорядковані інші населенні пункти 

затверджуються відповідні програми, наприклад: «Програма соціально-

економічного та культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради на 

2014 рік», «Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Українка та села Плюти на 2014 рік», «Програма соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське 
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на 2014 рік». Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Ірпеня та Бучі включають також основні напрями розвитку на 2015-2016 роки. 

Зважаючи на специфіку адміністративно-територіального устрою, програмні 

напрями розвитку міст районного значення також передбачаються у 

відповідних районних програмах, наприклад, «Програмі економічного, 

соціального та культурного розвитку Києво-Святошинського району Київської 

області на наступний рік» (щодо міст Вишневе та Боярка). 

Програма  соціально-економічного та культурного  розвитку міста є 

документом, у якому на основі аналізу розвитку міста у попередній період 

визначаються пріоритети та завдання соціально-економічного та культурного 

розвитку на наступний рік, заходи щодо реалізації державної політики, 

спрямовані на забезпечення якісного та безпечного середовища 

життєдіяльності населення, стабілізацію роботи та розвиток галузей 

виробничої і соціальної сфери міста, розвиток підприємництва в місті, 

підвищення конкурентоспроможності економіки міста, підвищення якості 

життя і добробуту громадян, забезпечення дотримання гарантованих 

державою соціальних стандартів для кожного мешканця міста, забезпечення 

комплексного розвитку території міста, стале наповнення міського бюджету 

тощо. 

Такі програми узгоджуються із «Стратегією розвитку Київської області 

на період до 2015 року» (затверджену рішенням Київської обласної ради від 30 

березня 2007 року, № 103-10-V), «Планом заходів з реалізації Стратегії 

розвитку Київської області на період до 2015 року» (затверджений 

розпорядженням Голови Київської облдержадміністрації від 18 жовтня 2011 

року, № 1160) та щорічними «Програмами соціально-економічного та 

культурного розвитку Київської області на наступний рік». Окрім 

того, у 2008-2009 роках в ряді міст та районів було затверджено «Стратегічні 

плани розвитку міста до 2015 року», зокрема Борисполя, Обухова, 

Вишгородського району тощо. Стратегічний плану розвитку (Стратегія 

розвитку) – це узагальнена довгострокова програма, спрямована на досягнення 
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громадою самостійно поставленої мети щодо покращання якості життя 

населення, інструмент вирішення виключно тих завдань, які підтримуються 

всією громадою. Стратегічні цілі визначають подальші рішення та плани 

місцевої влади.  

В ряді міст-супутників розроблено та представлено в інформаційному 

просторі інвестиційні паспорти міст – Броварів (2012 р.), Борисполя (2012 р.), 

Обухова (2011, 2012, 2013 рр.), Українки (2012 р.), Боярки (2012 р.), Фастова 

(2014 р.).  

Відсутність актуальних генеральних планів міст призвела у багатьох 

випадках до хаотичності їх нової забудови, порушення містобудівних та 

архітектурних норм і правил (наприклад, розміщення в центральній частині 

міста поряд з житловою забудовою автозаправних станцій, хаотичне 

розміщення малих архітектурних форм, виникнення стихійних ринків тощо). 

Тому важливим кроком було прийняття Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року, який визначив необхідність 

розроблення, оновлення та затвердження генеральних планів міст, планів 

зонування територій і детальних планів території. Ця містобудівна 

документація має бути узгоджена із територіальними громадами шляхом 

проведення громадських слухань. У разі відсутності плану зонування або 

детального плану території передача (надання) земельних ділянок із земель 

державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та 

юридичним особам для містобудівних потреб цим законом забороняється. 

Термін дії генеральних планів населених пунктів не обмежується, але зміни 

можна внести не частіше, ніж один раз на п’ять років.  

У 2000-х роках значно оновлено генеральні плани міст-супутників та 

інших поселень приміської зони Києва. Так, Українським державним НДІ 

проектування міст «Діпромісто» імені Ю. М. Білоконя розроблено генеральні 

плани міст Бровари, Бориспіль, Вишневе, Боярка, Васильків, Буча, Ірпінь 

тощо; Українським НДПІ Цивільбуд – генеральні плани міста Фастів, смт 

Макарів, ряду сіл Броварського, Бориспільського, Обухівського, Києво-
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Святошинського, Васильківського, Фастівського, Макарівського, 

Вишгородського районів, а також схеми планування території Київської 

області, Макарівського, Фастівського районів; НДПІ містобудування – 

генеральні плани міста Обухів, смт Пісківка, окремих сіл Васильківського,  

Макарівського, Бородняського районів (рис. В.1 – В.6). 

З метою оптимізації оновлення містобудівної документації місцевими 

радами були прийняті відповідні програми, зокрема, «Програма розроблення 

(оновлення) містобудівної документації на території Києво-Святошинського 

району Київської області на 2012-2015 роки», «Програма містобудівної 

діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної 

кадастрової системи Броварського району на період 2012-2015 роки» тощо. 

В цілому протягом 2000-х років у Києво-Святошинському районі 

розроблено та затверджено генеральні плани 24 населених пунктів, 9 

перебувають на стадії погодження та затвердження, 7 розробляються, 3 

пролонговано до 2015 року (табл. В.10); у Броварському районі розроблено та 

затверджено 9 генеральних планів населених пунктів, 4 – на стадії погодження 

та затвердження, 4 розробляються.  

В рамках оновлення містобудівної документації в ряді міст-супутників 

передбачається розширення меж міст за рахунок включення земель сусідніх 

сіл, наприклад  Боярки – на 2267 га (рис. В.7), Борисполя на 539 га, Ірпеня – на 

1000 га.  

З метою інтегральної оцінки факторів розвитку міст-супутників та 

приміської зони Києва було проведено факторний аналіз з використанням 

програми Statistica (модуль Factor analysis).  

Обраховані значення дисперсії дозволили визначити оптимальну 

кількість факторів рівною шести (за критерієм Кайзера саме шість факторів 

мають дисперсію понад 1,0 (табл. Д.1, рис. Д.1). Після обернення системи 

координат варімаксним методом були отримані значення факторних 

навантажень (табл. Д.2), які дозволили інтерпретувати виділені фактори 

залежно від показників, що їх формують.  
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Перший фактор – демографічний – включає такі показники: загальний 

приріст населення, показники природного руху (коефіцієнти народжуваності, 

смертності та природного приросту населення), частка працездатного 

населення, осіб старших вікових груп, демографічне навантаження, а також 

частка міжрегіональних міграцій у загальному міграційному приросту 

населення. Даний фактор є найвпливовішим, на нього припадає 28,8% 

загальної дисперсії. 

Другий фактор – виробничий. Він включає показники середньорічної 

кількості найманих працівників, капітальних інвестицій у розрахунку на душу 

населення, сальдо торгового балансу. Ці три показники опосередковано 

відображають виробничий потенціал, оскільки до складу найманих 

працівників включаються лише працівники великих (головним чином 

виробничих) підприємств, капітальні інвестиції у більшості випадків 

спрямовуються у виробничу сферу, а сальдо торгового балансу відображає 

рівень розвитку експортоорієнтованих виробництв. Третій фактор – 

інвестиційний, оскільки включає прямі іноземні інвестиції у розрахунку на 

душу населення та сумарні. На ці фактори  припадає відповідно 16,6 та 12,2% 

загальної дисперсії. Вбачаємо доцільним об’єднати ці фактори в один – 

виробничо-інвестиційний.  

Четвертий фактор – можливості працевлаштування та транспортної 

доступності: рівень зареєстрованого безробіття, навантаження на одне вільне 

робоче місце, сальдо міграцій, а також показники транспортної доступності 

(15,9% загальної дисперсії).  

П’ятий фактор – доходів населення: середньомісячна номінальна 

заробітна плата (7,5% загальної дисперсії). 

Шостий фактор – екологічний, включає один показник: викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення (6,3% загальної дисперсії).  

Обраховані значення факторних ваг (табл. Д.3) дозволяють визначити 

особливості прояву факторів у різних частинах приміської зони Києва. Так, 
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демографічний фактор найбільшою мірою проявляється у містах-супутниках 

Обухові, Ірпені, Броварах, мінімальний його прояв у периферійних 

Макарівському та Фастівському районах. Виробничо-інвестиційний фактор 

найістотніше впливає на розвиток Києво-Святошинського, Броварського 

районів та міста Бориспіль, найменшою мірою – у Фастові та Фастівському 

районі. Фактор робочих місць та транспортної доступності найбільшою мірою 

проявляється в Ірпені, Бучі та Бориспільському районі, найменшою мірою – 

Обухові, Василькові, Фастові та Макарівському районі. Фактор доходів 

населення більш значимий для соціально-економічного розвитку Броварів, 

Василькова, Васильківського і Бородянського районів, найменшою мірою 

проявляється в Обухові та Бориспільському районі. Нарешті, екологічний 

фактор суттєвою мірою впливає на розвиток Обухівського району (де 

розміщено місто Українка з найвищим в приміській зоні рівнем забруднення 

довкілля від стаціонарних джерел забруднення), мінімальний його вплив у 

Фастові.  

 

 

Висновки до розділу 3 
 

1. У розвитку міських поселень та приміської зони Києва виділено п’ять 

періодів. Протягом першого періоду (ІХ-ХІІІ ст.) сучасні міста-супутники 

Вишгород та Васильків виконували оборонні функції, були важливими 

торговельно-ремісничими та релігійними центрами. Протягом другого періоду 

(ХIV – перша половина XVI ІI ст.) Вишгород, Фастів, Бориспіль, Бровари, 

Обухів, Вишгород, Васильків виконували функції ремісничо-промислових, 

торговельних та адміністративних центрів. Протягом третього періоду 

(середина XVIII – початок ХХ ст.) поряд із промисловими функціями 

(передусім Васильків, Обухів, Фастів, Вишгород, Бровари) у містах-

супутниках отримали значний розвиток  функції обслуговування, зокрема 

транспортні (Фастів), курортно-рекреаційні (Боярка, Ірпінь, Буча). Протягом 

четвертого періоду 1920-і роки – 1991 р.) визначальним для розвитку 
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приміської зони та міст-супутників Києва стало будівництво підприємств 

обробної промисловості (передусім в Броварах, Боярці, Вишневому, Обухові) 

та електроенергетики (у Вишгороді, Українці), аеропорту в Борисполі.  

Головними викликами розвитку міст-супутників та приміської зони Києва 

протягом п’ятого періоду (після 1991 р.) є несприятливі зміни демографічної 

ситуації та стихійно-ринкові економічні трансформації. У пострадянський 

період характер впливу Києва на приміську зону змінювався. Можна 

ідентифікувати три стадії таких змін: 1) експансія проблем Києва, 2) передача 

імпульсів розвитку Києва, 3) експансія розвитку Києва. 

2. Демографічна ситуація в приміській зоні Києва в цілому є 

сприятливою. На початок 2014 року населення приміської зони Києва 

складало 938,4 тис. осіб, у тому числі на міста-супутники припадає майже 

половина населення – (49,8%), на інші міські поселення – 12,8%, на сільські 

поселення – 37,4%. Протягом пострадянського періоду спостерігається стійке 

скорочення чисельності населення приміської зони, що головним чином 

зумовлено значним скороченням сільського населення в усіх районах 

приміської зони (за виключенням Києво-Святошинського). Найбільший темп 

скорочення спостерігається у Макарівському районі. Середня щільність 

населення приміської зони Києва на початок 2014 року складає 86,7 осіб на 

км
2, у містах-супутниках становить – понад 1700 осіб на км2, у сільській 

місцевості – 33,3 особи на км2 (коливаючись від 19,1 у Макарівському районі 

до 116,4 у Києво-Святошинському). 

Внаслідок порівняно високої смертності населення у більшості 

адміністративно-територіальних одиниць приміської зони Києва 

спостерігається природне скорочення населення. Позитивне сальдо 

природного приросту характерне для міст-супутників Обухова, Борисполя, 

Броварів, Ірпеня та Києво-Святошинського району.  

3. Ситуація на ринку праці приміської зони Києва в цілому є 

сприятливою і характеризується порівняно низьким рівнем безробіття та 

навантаження на одне вільне робоче місце. Виділено три групи районів 



103 

приміської зони за ступенем навантаження на одне вільне робоче місце: з 

найменшим (Бориспільський, Києво-Святошинський райони та Ірпінська 

міськрада), з порівняно незначним (Броварський, Вишгородський, 

Фастівський, Обухівський райони), з вищим ступенем (Бородянський, 

Васильківський, Макарівський райони). Переважна більшість міст-супутників 

(Ірпінь, Вишневе, Боярка, Бориспіль, Бровари, Вишгород, Фастів, Обухів, 

Українка) виступають важливими центрами прикладання праці, забезпечуючи 

робочі місця як для місцевих жителів, так і для мешканців навколишніх 

поселень. Водночас місто-супутник Васильків характеризується найвищим 

рівнем напруження на ринку праці. 

4. Приміська зона Києва має порівняно високий рівень транспортної 

доступності. У межах поясу одногодинної доступності до Києва знаходиться 

практично вся територія північно- та південно-східного секторів, 

півторагодинної – південного, південно-західного, північно-західного та 

північного, двогодинної – західного сектору.  

Найвища міграційна привабливість в межах приміської зони Києва в 

цілому характерна для міст-супутників Буча, Ірпінь, Українка та Києво-

Святошинського району. Високою є міграційна привабливість міст-супутників 

Вишгород, Бровари, Бориспіль, а також Бородянського і Бориспільського 

районів. У межах приміської зони наявні ареали із від’ємним сальдо міграції – 

міста-супутники Фастів, Обухів та Макарівський район.  

Економічну привабливість міст-супутників та приміської зони Києва 

визначають підприємницьке середовище, рівень доходів населення, сальдо 

торгового балансу, а результуючим індикатором є обсяги інвестицій 

(інвестиційна привабливість). Найвищий рівень економічної привабливості в 

цілому характерний для міст Бровари, Бориспіль і Обхів, Києво-

Святошинського і Бориспільського районів, найнижчий – для міст Васильків і 

Фастів, Фастівського та Бородянського районів.  

Екологічні проблеми приміської зони Києва пов’язані з трьома групами 

чинників: накопичення промислових та будівельних відходів, поширення 
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стихійних сміттєзвалищ; викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, особливо автомобільним транспортом; радіоактивне забруднення 

території внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Найбільші обсяги викидів 

забруднювальних речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення характерні для Українки, на яку припадає понад 90% всіх викидів 

у приміській зоні. 

Високий рівень представлення в інформаційному просторі, 

позиціонування їх переваг як міст-супутників характерні для Броварів, 

Борисполя, Боярки, а також Ірпеня, Бучі, Вишневого, Українки.  

5. В результаті інтегральної оцінки факторів розвитку міст-супутників та 

приміської зони Києва з використанням факторного аналізу визначено такі 

ключові фактори: демографічний, виробничо-інвестиційний (кожний з яких 

охоплює майже 29% загальної дисперсії), а також фактори можливості 

працевлаштування та транспортної доступності, доходів населення та 

екологічний. При цьому демографічний фактор найбільшою мірою 

проявляється у містах-супутниках Обухові, Ірпені, Броварах, виробничо-

інвестиційний – Києво-Святошинському, Броварському районах та місті 

Бориспіль.  Найцменшою мірою вони проявляються у периферійних 

Макарівському, Фастівському районах та місті Фастові.  
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РОЗДІЛ 4 

ПРОСТОРОВО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ  

МІСТ-СУПУТНИКІВ ТА ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ КИЄВА 

 

4.1. Виробничі функції 

 

Основу виробничого комплексу міст-супутників становить 

промисловість. Міста-супутники Києва суттєво різняться за кількістю 

зайнятих та обсягами реалізованої продукції промисловості. За цими 

показниками значно випереджають інші міста Бровари (понад 5,6 тис. осіб; 

1262,8 млн. грн. реалізованої продукції у 2013 році) та Обухів (бл. 4,2 тис. 

осіб; 3011,0 млн. грн., 2013). Порівняно більший промисловий потенціал 

мають центри електроенергетики Вишгород та Українка. Наступну групу 

формують Вишневе, Боярка та Бориспіль. Четверту групу з найнижчими 

показниками утворюють Фастів, Васильків, Буча та Ірпінь.  

Провідну роль у промисловому розвитку міст-супутників відіграють 

містоформуючі великі підприємства. На території міст-супутників Києва 

розміщено лише два підприємства, які повністю відповідають визначеним 

критеріям (за обсягом річного доходу) – ПАТ "Київський картонно-

паперовий комбінат” в Обухові та Трипільска ТЕС ПАТ "Центренерго" в 

Українці. Тому в якості великих ми розглядали всі підприємства, які мають 

кількість зайнятих понад 250 осіб. Водночас виділено категорію найбільших 

підприємств з кількістю працівників понад 1000 осіб, що за своєю роллю є 

містоформуючими.  

Промислових підприємств із кількістю працівників понад 1000 осіб 

розміщено у шести містах-супутниках Києва: Обухів (ПАТ "Київський 

картонно-паперовий комбінат”). Українка (Трипільска ТЕС ПАТ 

"Центренерго"). Вишневе (ПАТ "Вімм Біль Данн Україна"), Боярка (ПрАТ 

"Вентс"), Вишгород (Каскад Київський ГЕС і ГАЕС ПАТ "Укргідроенерго"), 

Бровари (ТОВ "Інвестиції третього тисячоліття", 0,98 тис. осіб). 
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До великих підприємств, які частково виконують містоформуючу роль 

(понад 500 працівників), належать ДП "Завод порошкової металургії" та ТОВ 

„Київгума” (Обухів), ДП "Жулянський машинобудівний завод «Візар»" 

(Вишневе), ТОВ "Ергопак" (Боярка), ТОВ  "Компанія «Юнівест Маркетинг" 

(Фастів), ТОВ "Хенкель-Баутехнік (Україна)" (Вишгород).  

У містах-супутниках Бориспіль, Васильків, Ірпінь та Буча виробнича 

функція нині не є містоформуючою. Так, у Борисполі та Фастові провідна 

містоформуюча роль належить транспортній галузі.  

У межах приміської зони Києва розміщено кілька центрів виробництва 

за межами міст-супутників, але у сфері їх впливу: у селищах міського типу та 

сільських населених пунктах, де функціонують підприємства із значною 

кількістю працюючих, зокрема: центр харчової промисловості смт Велика 

Димерка (Іноземне підприємство "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед") 

поблизу Броварів, центр скляної промисловості смт Гостомель (ПАТ 

"Ветропак  «Гостомельський склозавод»") поряд з Ірпенем, центр 

автомобілебудування в с. Проліски (ПрАТ "Бориспільський автозавод") 

поряд з Борисполем, а також центр сільськогосподарського 

машинобудування смт Бородняка (ПАТ "Борекс").  

Важливою складовою аналізу виробничої функції є оцінка рівнів 

різноманіття та однорідності структури промислового виробництва міст-

супутників Києва. За формулами (1.1) та (1.2) було обраховано показники 

рівня однорідності (�
�
) та рівня різноманіття (R) структури промислового 

виробництва у містах-супутниках Києва. Результати обрахунку представлено 

у табл. 4.1.  

Як видно з табл. 4.1, три міста-супутника Києва характеризуються 

середнім рівнем однорідності структури промислового виробництва, тобто є 

порівняно вузькоспеціалізованими: Вишгород та Українка – за рахунок 

електроенергетики, а Ірпінь – промисловості будівельних матеріалів.  

Решта міст-супутників характеризуються різноманітністю структури 

промислового виробництва. Буча, Вишневе, Бориспіль та Боярка мають 

низький рівень різноманіття, Фастів, Обухів, Васильків та Бровари – 
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середній. Проте жодне місто-супутник не характеризується високим рівнем 

різноманіття структури промислового виробництва. Значення показника R у 

Броварах є найбільшим і наближається до 0,8 (0,777) – межі високого рівня 

різноманіття.  

Таблиця 4.1  

Результати обрахунку індикаторів рівня однорідності та різноманіття 
 структури промислового виробництва у містах-супутниках Києва* 

Місто-
супутник 

Ps Рівень 
однорідності 

R Рівень 
різноманіття 

Вишгород 0,703 середній   
Українка 0,771 середній   
Ірпінь 0,784 середній   
Буча   0,424 низький 

Вишневе   0,572 низький 
Бориспіль   0,580 низький 
Боярка   0,591 низький 
Фастів   0,603 середній 
Обухів   0,650 середній 
Васильків   0,670 середній 
Бровари   0,777 середній 

* Розраховано автором  

Суттєву роль для забезпечення населення Києва та столичної 

агломерації продовольчою продукцією відіграє приміське сільське 

господарство. Його спеціалізацію визначають передусім птахівництво, 

картоплярство та овочівництво. На приміську зону Києва припадає майже 

45% продукції сільського господарства Київської області. Тут зосереджено 

понад 30% сільськогосподарських підприємств регіону в цілому та 

фермерських господарств зокрема. У приміській зоні столиці сконцентровано 

понад 28% сільськогосподарських угідь, понад 90% поголів’я птиці, понад 

27% поголів’я великої рогатої худоби, 24% – свиней (табл. Е.3, Е.4, Е.5).  

Понад половина всієї сільськогосподарської продукції приміської зони 

припадає на два райони – Вишгородський та Броварський. Водночас майже 

40% сільськогосподарських підприємств зосереджено у Бориспільському та 

Васильківському районах, а майже 65% посівних площ приміської зони 

розміщено у чотирьох районах – Васильківському, Бориспільському, 

Фастівському та Макарівському.  
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Виробництво різних видів продукції характеризується порівняно 

високою концентрацією в певних районах приміської зони. Так, 74% 

поголів’я птиці та 82% виробленого м’яса припадає на Вишгородський 

район. 98% яєць виробляється у Васильківському (38%), Макарівському 

(23%), а також Броварському і Бориспільському районах. 57% молока 

виробляється в Києво-Святошинському, Обухівському та Бориспільському 

районах. 53% поголів’я свиней сконцентровано у Броварському районі. 

Більш рівномірно розвинені картоплярство та овочівництво, проте понад 50% 

картоплі виробляється у чотирьох районах (Васильківський, Фастівський, 

Броварський, Бориспільський) та понад 55% овочів – у трьох районах (Києво-

Святошинський, Броварський, Бориспільський).  

У межах приміської зони Києва розміщено кілька потужних центрів 

аграрного виробництва, зокрема, смт Калинівка (ПАТ Комбінат 

"Тепличний") та с. Пухівка (ПАТ Птахофабрика "Київська") у північно-

східному секторі, с. Мирне (сільськогосподарське ТОВ «Старинська 

птахофабрика») у південно-східному секторі, с. Крушинка (ТОВ «Ясенсвіт») 

у південно-західному секторі, смт Макарів (ТОВ «Макарівська 

птахофабрика») у західному секторі та с. Гаврилівка (ТОВ «Комплекс 

"Агромарс"») у північному секторі.  

Центрами лісовиробничої діяльності є Фастів (ДП "Фастівське лісове 

господарство"), смт Клавдієво-Тарасове (ДП "Клавдієвське лісове 

господарство"), смт Пісківка (ДП "Тетерівське дослідно-виробниче лісове 

господарство"), с. Катюжанка (ДП "Димерське лісове господарство"). 

Аналіз галузевої структури виробництва доцільно провести в розрізі 

виділених семи секторів приміської зони (рис. 4.1).  

Північно-східний сектор. Місто-супутник Бровари має виражену 

промислову спеціалізацію і є найбільшим промисловим вузлом з усіх міст-

супутників Києва. Це важливий центр металообробної, хімічної 

промисловості та машинобудування, що доповнює промисловий комплекс 

Києва. В місті функціонують понад 40 підприємств основного кола 

статистичної звітності, у тому числі шість великих промислових 
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підприємств: два у металообробній промисловості, по одному – у хімічній, 

легкій промисловості, машинобудуванні, промисловості будівельних 

матеріалів. Промисловий комплекс міста сформувався наприкінці 1950-х – 

1960-х роках, хоча ще на початку ХХ століття у місті відкрилися 

чавуноливарний завод та низка дрібних промислових підприємств. Значно 

диверсифікувалася структура галузей у 1990-х роках.  

 

Кількість зайнятих  
у промисловості, осіб 

БРОВАРИ – місто-супутник 
Бородянка – селище міського типу 
Проліски – сільський населений пункт 
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Рис. 4.1. Розміщення промислового виробництва у приміські зоні Києва 

(побудовано автором) 

Розміщення промисловості у Броварах характеризується значною 

концентрацією в межах індустріальної зони на півночі міста та масиву 

Торгаш на сході (рис. 4.2). 

У структурі зайнятості в промисловості міста понад третина припадає 

на металообробну промисловість (37,7%, 2,1 тис. осіб). Тут функціонують 

великі підприємства ДП «Завод поршкової металургії» та ТОВ «Інвестиції 

третього тисячоліття» (колишній Київський завод алюмінієвих будівельних 

конструкцій), які виробляють експортоорієнтовану продукцію – залізний 

порошок, вироби із вуглецевих матеріалів та тугоплавких з’єднань, 

алюмінієвий прокат, пресований алюмінієвий профіль тощо.  



110 

 

 

Промислові підприємства за 
чисельністю зайнятих, осіб 
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Рис. 4.2. Розміщення промисловості у містах-супутниках Бровари (а), 
Бориспіль (б), Обухів (в), Українка (г), Вишневе (д), Боярка (е) 

(легенду до галузей промисловості див. на рис. 4.1)  
(побудовано автором) 
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ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» є найбільшим в Україні 

підприємством із виробництва пресованого алюмінієвого профілю. Ще кілька 

підприємств виробляють алюмінієві та металеві будівельні конструкції.  

Значно посилилася хімічна промисловість міста після переведення з 

Києва у 2013 році великого підприємства ТОВ «Київгума». Нині в галузі 

зайнято понад тисяча осіб (18,4%). ПАТ «Броварський шиноремонтний 

завод» виробляє гідроізоляційні, покрівельні матеріали, мастики, шини. 

Кілька підприємств забезпечують виготовлення виробів з пластмас, 

полімерних труб (ПАТ «Броварський завод пластмас», ТОВ «Бровари-

Пластмас», ТОВ «Алюпласт-Україна»). На виробництві фармацевтичної 

продукції спеціалізується ТОВ «Німецько-українська НВФ „Бровафарма"», 

засноване на початку 1990-х років. 

Машинобудівний комплекс міста (13,7% зайнятих у промисловості) 

формують ПАТ "Спецбудмаш", СП "Броварський завод торговельного 

машинобудування", ПрАТ „Броварський світлотехнічний завод „Люмен”, 

ПАТ „Броварський завод комунального устаткування” та ПАТ 

„Кранобудівна фірма „Стріла”.  

Доповнюють виробничу спеціалізацію міста Броварів підприємства 

легкої, харчової, будівельних матеріалів, меблевої та целюлозно-паперової 

промисловості. У легкій промисловості (11,4% зайнятих) домінують 

підприємства взуттєвої (переважно приватні підприємства з чисельністю 

зайнятих 50-80 осіб) та трикотажної галузей. Спеціалізацію харчової 

промисловості визначають м’ясна (виробництво заморожених м’ясних 

напівфабрикатів), молочна, хлібопекарська, борошномельно-круп’яна, 

кондитерська, олійно-жирова галузі. Частка галузі у реалізованій продукції (в 

окремі роки – до 25%) значно перевищує частку в структурі зайнятих (до 

10%). Промисловість будівельних матеріалів забезпечує потреби у бетонних 

виробах та залізобетонних конструкціях (найбільше підприємство – ПАТ 

«Броварський завод будівельних конструкцій»). Порівняно значним 

виробником поліграфічної продукції є ТОВ „Мрії збуваються!”. 
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Рис. 4.3. Динаміка обсягів реалізованої продукції у містах-супутниках 
 Броварах та Борисполі, млн. грн. (побудовано автором) 

Навколо Броварів сформувалася власна приміська зона із значним 

промисловим потенціалом, що суттєво посилився у другій половині 1990-х – 

2000-х роках. У північно-західному напрямку промисловий вузол 

доповнюють підприємства харчової, хімічної та промисловості будівельних 

матеріалів смт Велика Димерка та Калинівка, зокрема одне з найпотужніших 

підприємств приміської зони Києва – "Кока-Кола Беверіджиз Україна 

Лімітед" (1,4 тис. працівників), а також ПрАТ «Чайно-кавова фабрика 

«Мономах», ПАТ Калинівський завод "Будперліт", значний виробник 

металопластикових вікон ТОВ «Века-Україна». У південно-східній частині 

приміської зони Броварів розміщено ТОВ "Фроніус-Україна" (с. Княжичі), 

що спеціалізується на виробництві зварювальних апаратів. Всі ці 

підприємства функціонують передусім за рахунок іноземних інвестицій та 

технологій.  

У північно-східному секторі переважає приміська спеціалізація 

сільського господарства. У Броварському районі півколом на північ від 

районного центру розміщено ряд потужних сільськогосподарських 

підприємств, орієнтованих на задоволення потреб у продуктах харчування 

Броварів, Києва та інших районів регіону. Зокрема, це ПАТ «Комбінат 

"Тепличний"» (смт Калинівка, понад 0,7 тис. працівників), ПАТ 

«Птахофабрика "Київська"» (с. Пухівка, понад 0,5 тис. зайнятих), 

Сільськогосподарське ПАТ «Агрокомбінат "Калита"», ТОВ "Калитянський 
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бекон" (обидва – смт Калита), Броварська філія Комплексу «Агромарс» (с. 

Рудня). Поряд із Броварами також діє одне з найбільших в Україні 

підприємство з вирощування троянд – ТОВ «Асканія-Флора» (с. Димитрове).  

Південно-східний сектор. Місто-супутник Бориспіль значно 

поступається Броварам за промисловим потенціалом і є лише восьмим серед 

всіх міст-супутників. Промисловий комплекс міста формують 11 підприємств 

основного кола статистичної звітності хімічної, харчової, целюлозно-

паперової промисловості (в кожній працює по одному великому 

підприємству), а також промисловості будівельних матеріалів. Найпотужніші 

підприємства промисловості Борисполя створені наприкінці 1980-х – 1990-х 

роках.  

Промисловість Борисполя сконцентрована в індустріальній зоні на 

півночі міста та прив’язана до залізниці (рис. 4.2). Окремий промисловий 

ареал сформували підприємства хімічної та промисловості будівельних 

матеріалів.  

Значно переважає у структурі зайнятості хімічна промисловість (понад 

40%), яка має диверсифікований характер. Діють підприємства з 

виробництва металопластикових вікон (ДП "Нагель Фенстер"), пакувальних 

матеріалів для харчової та переробної промисловості (ПрАТ "Пенто ПАК"), 

поліетиленових труб (ТОВ "Укрпластпереробка", ТОВ "Науково-виробнича 

фірма «Водополімер»"), косметичної продукції (ТОВ «Парфумерно-

косметична фабрика "Ароза"»).  

У структурі реалізованої продукції найбільша частка припадає на 

целюлозно-паперову промисловість (понад 40%), де функціонує 

підприємство із найбільшими обсягами іноземних інвестицій – ТОВ 

"Тамбрандс Україна" (виробництво жіночої гігієнічної продукції під 

торговими марками «Тампакс», «Натурелла», «Діскріт»). Майже 80% 

виробленої продукції підприємства експортується.  

Харчова промисловість (28% зайнятих) є вузькоспеціалізованою і 

представлена двома підприємствами – ПАТ "Лантманнен Акса" (виробник 
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сухих сніданків, макаронних виробів, пластівців торгової марки «Start») та 

ПАТ "Бориспільський експериментальний комбікормовий завод".  

Доповнюють промисловий комплекс міста підприємства, що 

виробляють бетон, залізобетон та інші будівельні матеріали. Підприємство 

металообробної промисловості практично припинило свою діяльність.  

В цілому промисловий комплекс Борисполя базується на 

підприємствах, що створені за рахунок іноземних інвестицій та входять до 

світових торгово-промислових мереж та транснаціональних корпорацій – 

американської «Procter&Gamble», австрійської «Nagel», шведської 

«Lantmannen» і у розміщенні використовують переваги міста-супутника 

Києва та важливого транспортного вузла. 

Промисловість приміської зони Борисполя розвивається за рахунок 

високої транспортної доступності Києва і зосереджена у селах Щасливе та 

Проліски. Найпотужнішим є ПрАТ "Бориспільський автозавод" (с. Проліски, 

0,9 тис. працівників), що створене у 2002 році, входить до корпорації 

«Еталон» та виробляє автобуси (в середньому 1700 одиниць на рік) і 

вантажні автомобілі. Також у с. Проліски діє Колективне експериментальне 

підприємство "НАФТО" (металообробна промисловість), а у с. Щасливе – 

ТОВ "Ольвіта" (переробка та консервування картоплі). Промисловість 

приміської зони зосереджена поряд із потужними торговими мережами – 

ТОВ "АМАКО-Україна" (с. Проліски, продаж сільськогосподарської техніки) 

та ТОВ "Ейвон-Косметікс-Юкрейн" (с. Щасливе). Поряд у с. Гора розміщено 

центр ДП "Бориспільське лісове господарство". Сільське господарство 

південно-східного сектору характеризується широкою спеціалізацією – як 

приміською, так і зональною. Важливим виробником птахівничої продукції є 

сільськогосподарське ТОВ «Старинська птахофабрика» (с. Мирне, понад 1,2 

тис. працівників).  

Південний сектор. У південному секторі приміської зони Києва 

промисловість зосереджена в Обухові та Українці.  

Місто-супутник Обухів – традиційно важливий промисловий вузол 

Столичного регіону, другий за промисловим потенціалом серед усіх міст-
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супутників Києва з доволі диверсифікованою структурою. Промисловий 

профіль міста формують целюлозно-паперова, хімічна, харчова, 

промисловість будівельних матеріалів, а також легка, деревообробна 

промисловість та машинобудування. На території міста розміщено понад 20 

підприємств основного кола статистичної звітності, зокрема п’ять великих 

підприємств (два у харчовій промисловості, по одному – у целюлозно-

паперовій, хімічній, промисловості будівельних матеріалів).  

Промисловий комплекс Обухова сформувався у другій половині 1970-х 

– на початку 1980-х років. Важливе значення мало будівництво 

Трипільського промислового вузла – найбільшої в регіоні промислової зони, 

що розміщена між Обуховом та Українкою (Київський картонно-паперовий 

комбінат, Трипільський біохімічний завод, Трипільський цегельний завод, 

Трипільська ТЕС) (рис. 4.2).  

У структурі зайнятості та реалізованої промислової продукції значно 

переважає целюлозно-паперова промисловість (50% зайнятих, 65-70% 

реалізованої продукції). Галузь представлена лише одним підприємством, що 

спеціалізується на виробництві картонно-паперової продукції, гофротари, 

гофрокартону – ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат”, що є 

частиною австрійської компанії «Pulp Mill Holding». На підприємство 

припадає близько 30% виробленої продукції целюлозно-паперової 

промисловості України.  

Другою за обсягами реалізованої продукції (9-10%) та третьою за 

чисельністю зайнятих (11%) є хімічна промисловість, спеціалізацію якої 

визначають виробництво побутових пластмасових виробів, пластикових 

меблів, еластичного пінополіуретану (поролону) та виробів з нього (ТОВ 

"Алеана" та ТОВ "Інтерфом").  

Харчова промисловість є другою за чисельністю зайнятих, але 

поступається хімічній та промисловості будівельних матеріалів за обсягами 

реалізованої продукції. ПАТ «Обухівський молочний завод» орієнтоване на 

задоволення потреб Києва та столичного регіону у молочній продукції. ПАТ 
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«Стиролбіотех» (колишній Трипільський біохімічний завод) спеціалізується 

на виробництві дріжджів та кормових добавок.  

Підприємства промисловості будівельних матеріалів виробляють 

газобетон та цеглу (ТОВ "Аерок" – провідне в Україні підприємство з 

виробництва газобетону для потреб будівництва; ПАТ «Завод "Цегла 

Трипілля"»). Значним виробником панчішно-шкарпеткових виробів є ТОВ 

"ОМАКС Інтернешнл". Машинобудування представлено підприємствами, що 

забезпечують виробництво громадських та промислових вентиляційних 

систем (ТОВ "Обухівський вентиляційний завод ЛТД") та трансформаторів, 

підстанцій (ПрАТ "Ерго"). Також діють кілька невеликих підприємств 

деревообробної промисловості.  

 

Рис. 4.4. Динаміка обсягів реалізованої продукції у місті-супутнику Обухів,  
млн. грн. (побудовано автором)  

На території Обухова також розташоване сільськогосподарське 

підприємство ПАТ "Обухівське" (колишній Обухівський радгосп-комбінат), 

що здійснює виробництво кормових сумішей, олії.  

Другим містом-супутником у південному секторі приміської зони 

Києва є Українка. Її промисловий комплекс сформувався навколо 

підприємства теплової електроенергетики і включає енергоємні галузі – 

целюлозно-паперову, хімічну промисловість. По одному великому 

підприємству діє в кожній з цих галузей. Доповнює промислову 

спеціалізацію міста промисловість будівельних матеріалів. 

Містоформуюче підприємство – Трипільска ТЕС ПАТ "Центренерго", 

де працює понад 1,8 тис. осіб. Підприємство збудоване у 1960-х – на початку 
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1970-х років і має загальну потужність 1800 МВт. Воно постачає 

електроенергію в Київську, Черкаську та Житомирську області. В 

електроенергетиці працює понад 75% зайнятих у промисловості міста. 

Приблизно по 10% зайнятих припадає на целюлозно-паперову та 

хімічну промисловість. У целюлозно-паперовій промисловості діє ПрАТ 

"Трипільський пакувальний комбінат", що забезпечує виробництво 

гофрокартону та тари з нього. Хімічна промисловість представлена 

найбільшим в країні підприємством з виробництва косметичних засобів для 

волосся – ТОВ ВТФ "Екмі" (“Acme-Color”). Промисловість будівельних 

матеріалів спеціалізується на виробництві бетону, залізобетонних 

конструкцій, тротуарної плитки (ТОВ "Цемлайн", ПАТ "Укрпостачбуд").  

У приміських зонах Обухова та Українки промисловість не розвинена. 

На території Обухівського району діє лише підприємство з виробництва круп 

ТОВ "Деметра-хліб" у с. Нові Безрадичі. У сільському господарстві 

переважає зональна спеціалізація. З приміських галузей розвинено  

овочівництво.  

Південно-західний сектор. У межах сектору розміщено чотири міста-

супутники – Вишневе, Боярка, Васильків, Фастів.  

Місто-супутник Вишневе фактично доповнює промисловий комплекс 

Києва, спеціалізуючись на виробництві продукції харчової та легкої 

промисловості, машинобудування та металообробки, а також хімічної, 

деревообробної, промисловості будівельних матеріалів. У місті функціонує 

понад 15 підприємств основного кола статистичної звітності, у тому числі 

три великих (два у харчовій промисловості та одне машинобудівне). 

Формування промислового комплексу міста пов’язане із реалізацією рішення 

Ради Міністрів УРСР «Про винесення за межі Києва ряду промислових 

підприємств та баз у населений пункт Вишневий» від 1963 року і відбувалося 

у 1960-х – початку 1970-х років. Значною мірою промисловий розвиток міста 

пов’язаний із будівництвом Жулянського машинобудівного заводу, а також 

підприємств молочної і м’ясної промисловості.  
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Промисловість Вишневого сконцентрована в межах індустріальної 

зони на південному заході міста, формуючи два ареали: один із 

переважанням підприємств харчової та хімічної промисловості, другий – 

машинобудування та металообробки (рис. 4.2).  

Більше половини зайнятих у промисловості Вишневого (55%) працює 

на підприємствах харчової промисловості. Спеціалізацію галузі визначають 

молочна, м’ясна промисловість та виробництво безалкогольних напоїв. 

Найбільшим підприємством міста є ПАТ "Вімм Біль Данн Україна" 

(колишній Київський міський молокозавод №3), що виробляє 

молокопродукцію під торговою маркою «Слов’яночка» та дитяче харчування 

«Агуша» (1,4 тис. осіб). Підприємство входить до американської 

транснаціональної корпорації “PepsiCo” (з 2011 року, коли власник 

підприємства з 2000 року – російська компанія «Вімм Білль Дан» увійшла до 

її складу). Також харчова промисловість представлена ТОВ «Хладокомбінат 

"Дюймовочка"», ПрАТ "Київський м'ясопереробний завод" та ТОВ 

"Монастирський квас".  

Чверть зайнятих у промисловості пов’язані із машинобудуванням. В 

місті працює велике підприємство ДП "Жулянський машинобудівний завод 

«Візар»" (0,75 тис. працівників). Завод спеціалізується на виробництві 

лічильників газу та офісного обладнання. З інших галузей машинобудування 

у місті представлені виробництво електроапаратури та світильників – ПАТ 

"ВЕМА" та СП "КЕВРК". З машинобудуванням тісно пов’язані підприємства 

металообробної промисловості, що формують разом із заводом «Візар» 

єдиний територіальний промисловий ареал (ПрАТ "Вишнівський ливарно-

ковальський завод" та Спільне українсько-німецьке підприємство 

"Шмайсер", що спеціалізується на виробництві газової зброї та та спецзасобів 

активної оборони).  

Легка промисловість міста представлена підприємствами, що 

виробляють взуття (ТОВ «Перша взуттєва фабрика "Київ"», ПрАТ 

"Вишнівська взуттєва фабрика"). Хімічна промисловість спеціалізується на 

виробництві фармацевтичних препаратів (ТОВ "Астра Фарм") та 
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пластмасової тари (ТОВ "Тара-Пак"). Промисловий комплекс Вишневого 

доповнюють підприємства промисловості будівельних матеріалів 

(виробництво бетонних та асфальтобетонних сумішей) та меблевої.  

На південь та південний захід від Вишневого сформувалася приміська 

зона. Тут у селах Петрівське та Крюківщина розміщені підприємства 

машинобудування, металообробної та деревообробної промисловості.  

Місто-супутник Боярка – четверте серед супутників Києва за 

промисловим потенціалом. Виробничу спеціалізацію міста визначають 

підприємства машинобудування, хімічної, металообробної промисловості, а 

також харчової, легкої, деревообробної та целюлозно-паперової. У місті 

функціонує понад 10 підприємств основного кола статистичної звітності, 

зокрема три великих промислових підприємства (по одному у галузях 

машинобудування, металообробної та хімічної промисловості).  

Промисловий комплекс міста сформувався у 1960-х роках і значною 

мірою пов’язаний із будівництвом машинобудівного заводу «Іскра», а також 

швейної фабрики. Нині на території заводу «Іскра» сформувався новий 

промисловий ареал, представлений підприємствами машинобудування, 

металообробної, хімічної, целюлозно-паперової промисловості (рис. 4.2).  

Машинобудування міста представлено ПрАТ "Вентс" («Вентиляційні 

системи») – одним з найпотужніших в світі виробників вентиляційного 

обладнання (засноване у 1990-х роках, 2,1 тис. працівників), а також ПАТ 

"Арксі", що спеціалізується на виробництві систем опалення, 

повітренагрівачів, елеваторних комплексів. В межах даного промислового 

ареалу діють підприємства ДП "Промінь", ТОВ "Адей Крафтерз", ТОВ 

"Металеві меблі". Потужне хімічне підприємство ТОВ «Ергопак» (понад 0,8 

тис. зайнятих) здійснює виробництво поролонових, поліетиленових виробів, 

одноразового посуду під торговою маркою "Мелочи жизни" для торгових 

мереж,гнаприклад,  "Ашан", "Білла", "Метро", "АТБ", "Фуршет" багатьох 

регіонів України. ТОВ "Фабрика санітарно-гігієнічних виробів"виробляє 

туалетний папір та серветки під торговою маркою «Ніжний дотик».  
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Інше підприємство целюлозно-паперової промисловості – ДПП 

"Трентон Трейдинг" спеціалізується на виробництві паперу, гофрокартону та 

гофротари.  

Провідним підприємством харчової промисловості міста є ТОВ 

"Плеяди" (виробництво рибної продукції та морепродуктів). Інші підгалузі – 

хлібопекарська та м’ясна промисловість (Виробниче споживче товариство 

"Боярський хлібзавод", ПП "АІР"). Легка промисловість представлена ПрАТ 

"Мальви" (колишня Боярська швейна фабрика).  

У приміській зоні міста промислове виробництво не отримало 

розвитку. Вздовж Одеської траси розміщені два промислових центри у смт 

Чабани та смт Глеваха. У першому знаходяться підприємства харчової 

(виробництво соєвих продуктів) та металообробної промисловості, у другому 

– харчової (виробництво соків) та промисловості будівельних матеріалів.  

Місто-супутник Васильків, маючи промислові підприємства 

різноманітних галузей промисловості, на сьогоднішній день значно 

поступається за промисловим потенціалом іншим містам-супутникам. 

Промислову спеціалізацію міста визначають харчова, легка, хімічна 

промисловість, машинобудування, а також деревообробна та промисловість 

будівельних матеріалів. У Василькові розміщено 14 підприємств основного 

кола статистичної звітності, серед яких лише одне велике (хлібопекарської 

промисловості).  

Промисловий комплекс міста формувався поступово. Підприємства 

шкіряної промисловості засновано ще на початку 20 століття, а 

машинобудування формувалося у другій половині 1950-х – початку 1960-х 

років. Нині промисловість фактично втратила містоформуючу роль. 

Промислові підприємства Василькова розміщені у вигляді двох ареалів в 

центральній частині міста (рис. 4.5). 

Основними підгалузями харчової промисловості Василькова є 

хлібопекарська (ДП "Васильківський хлібозавод" АТ "Київхліб"), 

борошномельно-круп’яна (ПрАТ "Васильківхлібопродукт", ТОВ "Васильків-

млин"), а також виноробна (ТОВ "Васильківський завод продтоварів"). Ця 

галузь лідирує за структурою зайнятості в промисловості (понад 30%  

працівників).  
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Рис. 4.5. Розміщення промисловості у містах-супутниках Фастів (а), 
Васильків (б), Ірпінь (в), Буча (г), Вишгород (д) (легенду до галузей 

промисловості див. на рис. 4.1) (побудовано автором) 
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Машинобудівні підприємства спеціалізуються на виробництві 

холодильників, холодильних агрегатів, міні-барів (ПАТ «Промислово-

будівельна група "Антарес"», ТОВ «ВЗХ-Стар», створені на базі колишнього 

Васильківського заводу холодильників «Кристал»), електронагрівачів, 

електропрасок, електричних камінів (ПАТ "Електропобутприлад"), 

запчастини та комплектуючі до автомобілів і сільськогосподарської техніки 

(ДП ”Мотортехніка – Васильків”) тощо. Легка промисловість міста є 

традиційною галуззю спеціалізації і пов’язана із виробництвом хромових 

напівфабрикатів, деталей взуття – ТОВ "СлаВа" (колишня Васильківська 

шкірфірма) та ПАТ "Васильківський шкірзавод". Диверсифікованою є 

структура хімічної промисловості – виготовлення виробів з пластмас, 

теплоізоляційних труб (ТОВ "ВЗХ-Полімер"), тари з поліетилену, 

металопластикових вікон, миючих засобів та косметичної продукції.  

У приміській зоні Василькова на заході сформувався промисловий 

ареал у смт Калинівка та с. Багрин зі спеціалізацією на металообробці (ПАТ 

"Київметалопром", ПАТ "Київхімременерго" та ПрАТ "Васильківський завод 

газового обладнання") та на південному сході центр з виробництва цегли у с. 

Погреби. Також у приміській зоні діють сільськогосподарські підприємства, 

орієнтовані на задоволення потреб міста у продукції птахівництва – ТОВ 

«Ясенсвіт» (с. Крушинка, 1,3 тис. працівників), ПрАТ «Кожухівське» (с. 

Кожухівка), ПАТ "Птахофабрика Васильківська" (с. Зелений Бір). У 

Васильківському районі розвинені картоплярство, овочівництво, зернове 

господарство, буряківництво. 

Вздовж трас з Василькова на Білу Церкву і Обухів та залізниці на 

Фастів розміщено один промисловий центр (смт Гребінки) та чотири 

промислових пункти – у селах Пінчуки, Устимівка, Велика Вільшанка та смт 

Борова. У смт Гребінки діють підприємства машинобудування (виробництво 

обладнання для цукрової промисловості, ремонт двигунів) та харчової 

промисловості (виробництво цукру, олії, круп, сумішей для годівлі худоби, 

солоду). У промислових пунктах зосереджені фасування лососевої ікри 
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(с. Пінчуки, ТОВ "Рибопродукт"), запчастин для котельного обладнання (с. 

Устимівка), мультипробіотиків (с. Велика Вільшанка), меблів (смт Борова).  

Місто-супутник Фастів, що найвіддаленіше від Києва з усіх 

супутників, спеціалізується на виробництві продукції машинобудування, 

целюлозно-паперової, харчової промисловості (на які разом припадає понад 

90% зайнятих), а також хімічної, легкої та металообробної промисловості. У 

місті діє 15 підприємств основного кола статистичної звітності, зокрема п’ять 

великих (три машинобудівних, по одному паперової та харчової 

промисловості).  

Промисловий комплекс міста почав формуватися ще у другій половині 

ХІХ століття, що значною мірою було пов’язане із будівництвом залізниці. 

Тут виникли великі підприємства машинобудування, металообробної, 

харчової промисловості. У 1950-80-х роках промисловий потенціал Фастова 

значно посилився. Більшість промислових підприємств розміщено в межах 

індустріальної зони Завокзалля (рис. 4.9). 

Машинобудування міста спеціалізується на виробництві обладнання 

для нафтогазової, хімічної, харчової, фармацевтичної промисловості (ВАТ 

"Факел"), теплообмінників, сушарок (ТОВ НВО «Фастівський завод 

хімічного машинобудування "Червоний жовтень"»), теплонагрівачів (ТДВ 

"Електронагрівач"), газо- та парогенераторів (ДП «Завод "Промгазапарат"»), 

опалювального устаткування (ТОВ фірма "Промгазтехнологія"). За обсягами 

реалізованої продукції машинобудування поступається целюлозно-паперовій 

та харчовій промисловості.  

Целюлозно-паперова промисловість представлена ТОВ "Компанія 

«Юнівест Маркетинг» (понад 0,6 тис. працівників, виробництво упаковок для 

товарів широкого вжитку) та ПрАТ "Елопак-Фастів" (виробництво заготовок 

пакетiв "Пюр-Пак" для фасування молока, молочних та інших рідких 

продуктів). Спеціалізація харчової промисловості – виробництво пива (ДП 

"Пивоварня Зіберта"), хліба та хлібобулочних виробів (ДП "Фастівський 

хлібокомбінат"). Підприємства галузі входять до потужних підприємств 

Києва (ПАТ "Оболонь" та ПАТ "Київхліб" відповідно).  
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Промисловий комплекс Фастова доповнюють підприємства хімічної 

(виробництво моторних масел, гальмівних рідин, будівельних сумішей та 

фарб – ТОВ "Завод технічних масел "Аріан", ТОВ "Крайзель-Будівельні 

матеріали"), легкої (ТОВ "Перше швейне підприємство «Козак»") та 

металообробної (ДП ПАТ "Київський завод металовиробів ім.Письменного") 

промисловості. У місті розташований центр ДП «Фастівське лісове 

господарство».  

У приміській зоні Фастова розміщено два промислових пункти – с. 

Триліси (ДП "Триліський спиртовий завод") та с. Дорогинка і с. Кощіївка 

(ТОВ "Сіпан" з виробництва каміння). У Фастівському районі значно 

переважає зональна спеціалізація сільського господарства – зернове 

господарство, буряківництво, а також картоплярство, овочівництво. 

Західний сектор. У Західному секторі відсутні міста-супутники, але 

розміщений промисловий центр (смт Макарів) та кілька пунктів вздовж 

Житомирської траси (села Дмитрівка, Мила, Плахтянка, Калинівка, Червона 

Слобода). Макарівський промисловий центр має широку спеціалізацію – 

машинобудування, харчова, легка, цегляна промисловість. Її доповнюють 

ТОВ "Завод каркасно-панельного дерев'яного домобудіництва «Еко-дом»" та 

центр ДП "Макарівське лісове господарство". Водночас у селищі 

представлене аграрне виробництво приміської спеціалізації – ТОВ 

«Макарівська птахофабрика».  

Промислові пункти західного сектору мають спеціалізацію на окремих 

виробництвах: машинобудування – с. Дмитрівка (виробництво кабелів, 

електроапаратури), хімічна – с. Мила (виробництво фарб) та с. Плахтянка 

(виробництво антипаразитарних препаратів, вакцин, лікувально-

профілактичні препаратів), харчова – с. Калинівка (виробництво м’яса та 

ковбасних виробів) та с. Червона Слобода (виробництво етилового спирту та 

безалкогольних напоїв). У с. Стоянка розміщено центр ДП "Київське лісове 

господарство", а у с. Липівка – ТОВ "Українські печериці", у с. Садки-

Строївка – птахівниче підприємство ТОВ «Слов’яни». 
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Поблизу Києва розміщено ще кілька промислових пунктів – с. 

Петропавлівська Борщагівка (промисловість будматеріалів – вироби з 

бетону), с. Софіївська Борщагівка (хімічна – виробництво склопакетів), с. 

Білогородка (меблева), с. Музичі (промисловість будматеріалів та харчова).  

Північно-західний сектор. У секторі розміщено два міста-супутники – 

Ірпінь і Буча, які мають найменший промисловий потенціал серед усіх 

супутників Києва.  

Місто-супутник Ірпінь має порівняно вузьку промислову 

спеціалізацію. В структурі зайнятості та реалізованої продукції значно 

переважає промисловість будівельних матеріалів, представлені хімічна 

промисловість та машинобудування. У місті функціонує одне велике 

підприємство з виробництва будівельних матеріалів. Промисловість Ірпеня 

сконцентрована в межах індустріальної зони на півночі міста (рис. 4.5). 

ПАТ "Ірпінський комбінат Прогрес" та ПАТ "Ірпінський комбінат 

Перемога" виробляють пісок, гравій, цеглу, черепицю, стінні блоки, 

теплоізоляційні базальтові вироби, керамічну плитку. Два підприємства 

спеціалізуються на виробництві лікарських препаратів (ТОВ "Агрофарм", 

ТОВ "Натур+"), ще одне підприємство хімічної промисловості виробляє 

поліетиленові труби. 

Спеціалізація машинобудування – сільськогосподарське (ПАТ 

"Ірпіньмаш" виробляє культиватори, льонопідбирачі, катки тощо) та 

верстатобудування (ТОВ "Завод Стамнкомаш" – металообробні верстати). 

Промисловість у місті-супутнику Буча також не є містоформуючою 

галуззю. Місто спеціалізується на скляній та харчовій промисловості (в 

кожній галузі працює по одному великому підприємству). Промислові 

підприємства Бучі розміщені лінійно вздовж залізниці (рис. 4.10).  

Промислові підприємства міста виробляють склотару для сільського 

господарства, лікеро-горілчаної та винної промисловості, базальтові волокна 

та продукцію на їх основі, а також кондитерські вироби (ПП "Деліція"). 

Промисловий комплекс міста доповнюють підприємства машинобудування 

(ПАТ "Бучанський приладобудівний завод ВЄДА", що виробляє технічні 
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засоби протипожежної сигналізації для Урзалізниці) та металообробка 

(будівельні металеві конструкції).  

У приміській зоні Ірпеня (що фактично накладається й на приміську 

зону Бучі) розміщено підприємства промисловості будівельних матеріалів (с. 

Горенка), скляної (ПАТ "Ветропак  «Гостомельський склозавод»", смт 

Гостомель), харчової (смт Ворзель, с. Блиставиця), хімічної (ТОВ "Завод 

біохімічної продукції «Немішаєво»", смт Немішаєве), машинобудування (с. 

Михайлівка-Рубежівка, с. Блиставиця). 

Далі у північно-східному напрямі розміщені промислові центри – 

селища міського типу Клавдієво-Тарасове (машинобудування та центр ДП 

"Клавдієвське лісове господарство"), Бабинці (промисловість будівельних 

матеріалів), Бородянка (машинобудування – ПАТ "Борекс", що виробляє 

екскаватори, кормозбиральні комбайни, бульдозери), металообробна, харчова 

промисловість, виробництво ялинкових прикрас) та Пісківка (скляна 

промисловість та центр ДП "Тетерівське дослідно-виробниче лісове 

господарство"), а також невеликий центр хімічної промисловості, що 

охоплює три сільських населених пункти (Нове Залісся, Небрат, Берестянка).  

У цьому секторі приміської зони також розміщено смт Коцюбинське, 

що юридично підпорядковане Ірпінській міській раді, але фактично 

знаходиться в межах території Києва. Селище має диверсифіковану 

структуру промисловості – промисловість будівельних матеріалів, 

деревообробна, меблева, хімічна, металообробна промисловість та 

машинобудування.  

Сільське господарство у північно-західному секторі представлене не 

широким спектром галузей, найбільш розвинене картоплярство.  

Північний сектор. У даному секторі розміщено місто-супутник 

Вишгород. Промисловий комплекс міста сформувався у 1960-70-х роках, але 

значно модернізувався наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр. Промисловість 

міста сконцентрована навколо гідровузла та у східній частині, 

продовжуючись на території с. Нові Петрівці (рис. 4.5).   
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Промислову спеціалізацію міста визначають електроенергетика та 

хімічна промисловість (в кожній з них працює по одному великому 

підприємству), а також машинобудування, металообробка та промисловість 

будівельних матеріалів. Найбільше підприємство міста та приміської зони 

загалом – Каскад Київських ГЕС і ГАЕС ПАТ "Укргідроенерго" (понад 2,8 

тис. працівників).  

Потужне підприємство хімічної промисловості ТОВ "Хенкель-

Баутехнік (Україна)" (0,7 тис. зайнятих) спеціалізується на виробництві 

сухих будівельних сумішей, матеріалів для облицювання, теплоізоляції 

фасадів, миючих засобів. Воно розміщено фактично за межами міста (у 

промисловому ареалі с. Нові Петрівці). Також в місті виробляються гумові та 

пластмасові вироби.  

Машинобудівний завод ТОВ "Карат-Ліфткомплект" виробляє ліфти, а 

металообробне підприємство ТОВ "Кен-Пак (Україна)" забезпечує 

виробництво алюмінієвих банок для харчової промисловості.  

У приміській зоні Вишгорода розміщені підприємства поліграфічної 

(ТОВ "Підприємство «Пластик Карта»" у с. Нові Петрівці) та харчової 

(Вишгородська філія ВАТ "Крафт Фудз Україна" – ТОВ "Чіпси ЛЮКС") 

промисловості.  

На території Вишгородського району розміщено промисловий центр 

смт Димер (легка промисловість), центр ДП "Димерське лісове господарство" 

(с. Катюжанка), а також потужний птахівничий комплекс "Агромарс" (с. 

Гаврилівка, 3,0 тис. працівників).  

В цілому у більшості міст-супутників є сформовані індустріальні зони 

та окремі ареали промислової забудови. Навіть назви окремих мікрорайонів 

відображають промислову спеціалізацію, наприклад, житловий масив 

Торгмаш  у Броварах, Промвузол Завокзалля у Фастові.  
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4.2. Функції обслуговування 

 

Роль обслуговуючої функції міст-супутників та приміської зони Києва 

у пострадянський період значно зросла. З  одного боку, залежно від трендів 

демографічного розвитку змінився рівень забезпеченості закладами сфери 

послуг, що відповідають місцевій функції обслуговування – дошкільними 

закладами, школами, лікарняними закладами, місцевими закладами торгівлі 

та ресторанного господарства тощо. З іншого боку, значно розширився 

асортимент послуг та зросла роль закладів сфери послуг, що забезпечують 

потреби регіону та країни в цілому, в першу чергу міжнародного аеропорту 

Бориспіль. Водночас значного поширення набули заклади сфери послуг, що 

входять до складу мережевих структур і відображають дифузійну функцію 

обслуговування.  

Зовнішні функції обслуговування у містах-супутниках та приміські 

зоні Києва представлені передусім закладами транспортно-логістичної 

(міжнародний аеропорт у Борисполі, загальноукраїнський центр вантажних 

залізничних перевезень у Фастові, центр регіонального газотранспортного 

комплексу у Боярці, численні логістичні комплекси) та туристично-

рекреаційної (санаторно-курортні заклади загальнодержавного та 

регіонального рівня, численні міні-готелі та відпочинкові комплекси для 

потреб населення Києва і регіону) інфраструктури. Інші складові – освітньо-

наукова, медична, торговельно-ресторанна – представлені окремими 

обласними та спеціалізованими закладами. Зовнішні функції, пов’язані із 

фінансовою інфраструктурою приміська зона Києва не виконує. 

Одне з найбільших підприємств приміської зони – Державне 

підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». З аеропорту 

організовано рейси до понад 70 міст із понад 40 країн. На підприємстві 

працює 3,9 тис. осіб. Динаміку кількості перевезених пасажирів представлено 

на рис. 4.6. Частка аеропорту у загальних пасажирських авіаперевезеннях 

України складає понад 60%. В структурі перевезення пасажирів частка 

міжнародних перевезень зростає (у 2011 році – 86,6%, у 2013 році – 90,7%).  



Рис. 4.6. Динаміка перевезення пасажирів міжнародним аеропортом
«Бориспіль», млн. осіб

У Фастові функціонують підприємств і організацій Південно

Західної залізниці. Найбільше з них

залізничних рефрижераторних перевезень Укррефтранс ДП

"Укррефтранс"), створений у р

вагонних депо, надає міжнародні транспортно

доставки вантажів, ремонту вагонів

тис. осіб. Також у місті розміщено

депо Фастів-1», що з

обслуговування електропоїздів

У Боярці розміщено головні офіси ПАТ Київоблгаз філій ДК

«Укртрансгаз» – Управління магістральними газопроводами

Боярське управління та ремонтна база Виробничого ремонтно

підприємства «Укргазенергосервіс Управління Укргазтехзв язок

Навколо Києва з другої половини

будівництво логістичних комплексів розміщення

головних транспортних магістралей

складських центрів, що обслуговують столицю сконцентровані в приміських

територіях, в значній близькості до транспортних шляхів міжнародного

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2005 2006

3,9

Динаміка перевезення пасажирів міжнародним аеропортом
Бориспіль млн. осіб (побудовано автором за даними A

Airport Traffic Reports) 

ункціонують 12 підприємств і організацій Південно

Найбільше з них – Український державний центр

залізничних рефрижераторних перевезень «Укррефтранс ДП

Укррефтранс створений у 1996 р. шляхом об’єднання 

надає міжнародні транспортно-експедиційні послуги

вантажів ремонту вагонів тощо. На підприємстві працює понад

тис осіб Також у місті розміщено Виробниче підприємство

що забезпечує перевезення пасажирів, ремонт і технічне

обслуговування електропоїздів. 

У Боярці розміщено головні офіси ПАТ «Київоблгаз філій ДК

Управління магістральними газопроводами

Боярське управління та ремонтна база Виробничого ремонтно

підприємства Укргазенергосервіс», Управління «Укргазтехзв язок

Навколо Києва з другої половини 2000-х років відбувається

будівництво логістичних комплексів, розміщення яких прив язане до

головних транспортних магістралей. Більшість транспортно

складських центрів, що обслуговують столицю, сконцентровані в приміських

територіях в значній близькості до транспортних шляхів міжнародного

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4,6

5,7

6,7

5,8

6,7

8,0
8,5

7,9

129 

 

Динаміка перевезення пасажирів міжнародним аеропортом 
побудовано автором за даними ACI Annual World  

ункціонують підприємств і організацій Південно-

Український державний центр 

залізничних рефрижераторних перевезень Укррефтранс» (ДП УДЦЗРП 

єднання 5 рефрижераторних 

експедиційні послуги з 

тощо На підприємстві працює понад 1,3 

Виробниче підприємство «Моторовагонне 

пасажирів, ремонт і технічне 

У Боярці розміщено головні офіси ПАТ Київоблгаз», філій ДК 

Управління магістральними газопроводами «Київтрансгаз», 

Боярське управління та ремонтна база Виробничого ремонтно-технічного 

підприємства Укргазенергосервіс Управління Укргазтехзв’язок».  

х років відбувається 

яких прив’язане до 

Більшість транспортно-розподільчих та 

складських центрів що обслуговують столицю сконцентровані в приміських 

територіях в значній близькості до транспортних шляхів міжнародного 

2013 2014

7,9

6,9



130 

значення. Таким чином, в передмісті локалізуються функції, без яких 

неможлива ефективна економічна діяльність столиці. 

Можна виділити два ареали з найвищою концентрацією логістичних 

комплексів: у західному секторі приміської зони вздовж автомагістралі на 

Житомир – до західного кордону України, і у північно- та південно-східних 

секторах вздовж і між автомагістралями на Чернігів/Москву та 

Харків/Москву [179]. Водночас у північному секторі логістичні комплекси 

відсутні.  

У північно-східному секторі приміської зони Києва вздовж траси Київ 

– Чернігів/Москва (Е95/М01) сформувалася логістична зона з понад десяти 

логістичних комплексів у місті Бровари, смт Великій Димерці та селі 

Красилівка загальною площею понад 275 тис. м2 (табл. Ж.1). У південно-

східному секторі вздовж траси Київ – Харків/Москва (E40/M03) та Р03, що 

з’єднує автошляхи М01 та М03 сформувалася ще одна логістична зона, що 

охоплює логістичні та складські комплекси у Борисполі, селах Проліски, 

Щасливе, Велика Олександрівка, Мартусівка, а також Дударків (будується) 

та Іванків. Разом із попередньою вони формують найбільшу логістичну зону 

в Україні. Специфікою даної логістичної зони є висока концентрація 

спеціалізованих та власних логістичних комплексів підприємств та торгових 

мереж (зокрема, «АМАКО Україна», «Ейвон Косметікс Україна», «Біокон», 

«Велика кишеня» тощо). Найпотужніші логістичні комплекси розміщено у 

Мартусівці (логістичний комплекс «БФ-склад» загальною площею понад 70 

тис. м2) [55, с.168-169].  

У південному секторі на трасі Київ – Обухів (Р01) сформувався 

невеликий осередок логістично-складських комплексів в Обухові. У 

південно-західному секторі сформувалися два ареали середніх та невеликих 

логістичних комплексів: вздовж траси Київ-Боярка (Т1012) у місті 

Вишневому та селах Софіївська Борщагівка і Петрівське, а також поблизу 

траси Київ – Одеса (Е95/М05) у смт Калинівка. Планується створення нового 

логістичного центру у Фастові.  
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У західному напрямку вздовж траси Київ-Житомир (Е40/М06) 

сформувалася логістична зона з центрами розміщення логістичних 

комплексів у селах Петропавлівська Борщагівка, Чайки, Стоянка, 

Колонщина, Копилів та Калинівка. Тут розташовані великі логістичні 

комплекси «МЛП-Чайка» (найбільший діючий в Україні площею  110 тис. 

м2) та «Комодор» у Калинівці (69 тис. м2).  

У північно-західному секторі приміської зони сформувався ареал 

невеликих складських та логістичних комплексів у смт Гостомель. 

Планується відкриття нових логістичних комплексів у Бучі та Ворзелі.  

Більшість потужних логістичних та складських комплексів навколо 

Києва відносяться до класу «А». Такі комплекси відповідають певним 

технічним вимогам (мають рівну підлогу з антипиловим покриттям, високі 

стелі (не нижче 8 м), систему пожежної сигналізації та автоматичного 

пожежогасіння, регульований температурний режим, автоматичні ворота з 

регульованим пандусом, системи центрального кондиціонування, охоронної 

сигналізації та відеоспостереження, оптико-волоконні лінії зв’язку, офісні 

майданчики, автономну електропідстанцію) та розташовані поряд із 

центральними (головними) магістралями.  

Серед міст-супутників, в яких представлені туристичні об’єкти 

загальноукраїнського або регіонального значення, слід відзначити Вишгород, 

Українку, Обухів та Бориспіль.  

Вишгород – центр пізнавального, подієвого та спортивного туризму. 

Тут розміщено Вишгородський історико-культурний заповідник, а місто 

оголошене Національною пам'яткою України. Історико-культурний комплекс 

середньовіччя "Ольжина гора" включає відновлений храм Бориса та Гліба. 

Щорічно в акваторії Київського моря проводяться змагання одного з етапів 

чемпіонату світу з перегонів на моторних човнах у класі «Формула-1». В 

місті функціонує гірськолижний курорт «Вишгора» (стрічковий підйомник, 

лижна, санна та унікальна сноутюбингова траси).  

Українка та її приміська зона – центр пізнавального, рекреаційного та 

спортивного туризму. Поряд з містом у с. Трипілля розташовані Історико-
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археологічний музей «Прадавня Аратта – Україна» (саме тут понад 100 років 

назад була відкрита археологом В. Хвойкою трипільська культура) та 

Київський обласний археологічний музей. В межах міської ради 73 га 

займають колективні дачі на узбережжях Канівського водосховища та річки 

Стугна. Поряд з містом функціонує 15 рекреаційних установ. В Українці 

відбуваються міжнародні та всеукраїнські змагання із скелелазіння.  

У Борисполі розміщені Бориспільський державний історичний музей та 

могила П. Чубинського, включені до міжнародного туристичного маршруту 

по трасі Київ – Переяслав-Хмельницький – Яготин. В Обухові функціонує 

Музей-садиба А. Малишка. У Боярці розташована унікальна пам’ятка – 

паровоз К-15776 («кукушка»). В місті проводиться міжнародна велогонка-

марафон «Боярка-24». 

Центрами туризму також є селища, де розміщені промислові 

підприємства, на які організовуються екскурсії для мешканців Києва та 

регіону – Велика Димерка (завод «Кока-Кола») та Клавдієво-Тарасове 

(фабрика ялинкових прикрас).  

Інші заклади туристично-рекреаційної інфраструктури можна 

об’єднати у три групи: заклади оздоровлення (санаторії, дитячі санаторії, 

оздоровчі комплекси і табори); заклади розміщення (готелі, готельно-

ресторанні комплекси, міні-готелі, апарт-готелі, еко-готелі, мотелі); заклади 

відпочинку (відпочинкові комплекси, будинки та бази відпочинку, 

пансіонати).  

Їх розміщення та склад значно різняться за секторами приміської зони. 

Так, у північно-східному та південно-східному секторах значно переважають 

заклади розміщення (зокрема готелі «Ландхаус», «Гранд Спорт Отель» у 

Броварах, «Олд Порт», «Стара Вежа», «Аеропорт» та ін. у Борисполі). 

Водночас діє лише один лікувально-оздоровчий комплекс (с. Літки). У 

південному секторі представлені всі заклади туристично-рекреаційної 

інфраструктури. Тут розміщена одна з найбільших рекреаційних зон 

приміської території Конча-Заспа. Значна кількість санаторіїв та оздоровчих 

комплексів сконцентрована у смт Козині (зокрема, санаторії «Ясний», 
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«Дніпро», «Пролісок»). Більшість готелів розміщено в Обухові (зокрема 

«Гудвін», «Гостинний двір») та Козині («Старий Відень» тощо).  

У південно-західному секторі вздовж Одеської траси та залізниці 

Фастівського напрямку розміщено найбільшу кількість закладів розміщення 

серед усіх секторів приміської зони. Функціонує лише два заклади 

оздоровлення (зокрема, дитячий санаторій «Барвінок» в Боярці). У західному 

секторі розташовані переважно невеликі заклади розміщення та відпочинку і 

лише один заклад оздоровлення (с. Капітанівка).  

Північно-західний сектор характеризується значним переважанням 

закладів оздоровлення. Тут сформувався найпотужніша рекреаційна зона 

поблизу Києва з численними санаторіями в Ірпені («Ірпінь», «Дубки», 

«Ластівка» та ін.), Бучі  («Дружній» та багато дитячих оздоровчих таборів) та 

Ворзелі («Ворзель», «Україна», «Зірка», «Перемога», дитячі санаторії 

«Кичеєве», «Орлятко»). Головним фактором є ландшафтні комплекси із 

цілющим повітрям, корисним для хворих на серцево-судинні та легеневі 

захворювання. Поряд розміщено і готельно-ресторанні та відпочинкові 

комплекси.  

У північному секторі приблизно рівнозначно представлені заклади 

розміщення та відпочинку, особливо у придніпровській частині 

Вишгородського району (передусім у селах Глібівка, Новосілки) і лише один 

оздоровчо-реабілітаційний заклад (с. Лютіж).  

У містах-супутниках Києва розміщено кілька навчальних закладів та 

наукових установ загальнодержавного та регіонального значення. Зокрема, 

Національний університет державної податкової служби України в Ірпені 

(разом з приватним навчальним закладом «Ірпінська фінансово-юридична 

академія»), Броварське вище училище фізичної культури, а також  Науково-

дослідний інститут склопластиків та волокна у Бучі, Боярська лісова дослідна 

станція. У Бучі розташовано Головний навчальний центр «Зеленна Буча» 

Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», яке 

забезпечує підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців у галузі 

поштового зв’язку.  
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У приміській зоні функціонують такі медичні заклади, як Лікарня 

сучасної онкологічної допомоги ЛІСОД (с. Плюти) у південному секторі, 

Київський обласний протитуберкульозний диспансер, Київська обласна 

дитяча лікарня, Київська обласна дерматологічна дитяча лікарня (Боярка), 

Київське обласне спеціалізоване психіатрично-наркологічне медичне 

об’єднання та Київська міська психоневрологічна лікарня (Глеваха), 

Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф (Фастів) у південно-західному секторі, Київська обласна 

психоневрологічна лікарня та Лікарня відновлювального лікування СБУ 

(Ворзель) у північно-західному секторі. 

Із закладів торговельно-ресторанної інфраструктури регіонального 

значення слід назвати торговельно-розважальний центр «Термінал» у 

Броварах та перше в Україні аутлет-містечко «Мануфактура» у Ходосівці.  У 

ТРЦ функціонують великі супермаркети, каток, кінотеатр, більярдний та 

боулінг-клуби, картинг-центр тощо. Аутлет поряд із торговельними зонами 

включає заклади ресторанного господарства, міні-готель.  

В цілому в усіх секторах приміської зони значно переважають зовнішні 

функції обслуговування, пов’язані із наданням транспортно-логістичних та 

туристично-рекреаційних послуг (рис. 4.7). Найбільш диверсифікованими є 

зовнішні функції обслуговування у північно-східному (за рахунок Броварів), 

південно-західному і північно-західному секторах. Водночас у південно-

східному та західному секторах представлені лише дві переважаючі в усій 

приміські зоні галузі, а в північному секторі – лише туристично-рекреаційні 

послуги регіонального значення.  

У північно-східному та південно-східному секторах поряд із великими 

центром обслуговування (Бровари та Бориспіль) є лише по одному 

середньому – Велика Димерка та Мартусівка відповідно. У південному 

секторі великим центром обслуговування виступає селище Козин (центр 

рекреаційної зони Конча-Заспа), середніми є Обухів та Підгірці. У південно-

західному секторі великі центри обслуговування – це Боярка та Фастів, 

середній – Глеваха. У західному секторі відсутні великі центри, середніми є 



135 

села Софіївська Борщагівка та Чайки. Найбільша концентрація великих 

центрів характерна для північно-західного сектору – Ірпінь, Буча, Ворзель, 

Гостомель. На півночі є два середніх центри обслуговування (Вишгород, 

Новосілки), що виконують зовнішній функції. 

 

Типи центрів 
обслуговування 

БРОВАРИ – місто-супутник 
Бородянка – селище міського типу 
Борщагівка – сільський населений    
                        пункт 

ПІВНІЧНИЙ 
СЕКТОР 

ПН-СХІДНИЙ 
СЕКТОР 

ПД-СХІДНИЙ 
СЕКТОР 

ПІВДЕННИЙ 
СЕКТОР 

ПД-ЗАХІДНИЙ 
СЕКТОР 

ЗАХІДНИЙ 
СЕКТОР 

ПН-ЗАХІДНИЙ 
СЕКТОР 

ВИШГОРОД 

БРОВАРИ 

БОРИСПІЛЬ 

ОБУХІВ 
УКРАЇНКА 

ФАСТІВ

ВАСИЛЬКІВ 

БОЯРКА 

ВИШНЕВЕ 

Соф.Борщагівка 

ІРПІНЬ 

БУЧА 

Типи населених 
пунктів 

 

Галузі сфери послуг 

Гостомель 

Ворзель 

Вел.Димерка 

Мартусівка 

Підгірці 

Козин 
Глеваха 

Чайки 

Новосілки 

транспортно-логістичні 
послуги 
туристично-рекреаційні 
послуги 
 

освітньо-наукові послуги 
 

 
медичні послуги 
 

торговельо-ресторанні 
послуги 

великий 
 
 
 
середній 
 
 

малий 
 

Рис. 4.7. Розміщення у приміській зоні Києва центрів обслуговування,  
що виконують зовнішні функції (побудовано автором) 

Дифузійні функції обслуговування у містах-супутниках та приміській 

зоні Києва представлені численними мережевими закладами торговельно-

ресторанної (заклади понад 25 різноманітних торговельних мереж, чотири 

мережі ресторанів швидкого харчування) та фінансової (відділення понад 20 

банківських мереж) інфраструктури. Значно меншого поширення набули 

дифузійні функції обслуговування, пов’язані із туристично-рекреаційною 

(офіси до 10 мереж туристичних агенцій, двох – фітнес-клубів, жодної – 

інших спортклубів), медичною (пункти трьох мереж медичних лабораторій), 

транспортно-комунікаційною (відділення трьох мереж експрес-доставки) 

інфраструктурою. Як поширення мережевих структур певним чином можна 

розглядати і створення філій, відокремлених підрозділів, коледжів вищих 
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навчальних закладів Києва у містах-супутниках (освітньо-наукова 

інфраструктура). 

Аналіз поширення дифузійних функцій обслуговування у приміській 

зоні здійснено у розрізі трьох груп послуг: торговельно-ресторанних, 

фінансових та інших. Для аналізу поширення мережевих структур торгівлі та 

ресторанного господарство було обрано 30 мереж, які найбільш представлені 

у приміській зоні та містах-супутниках Києва:  

− мережі продуктових гіпермаркетів, супермаркетів  та магазинів: 

«АТБ», «Еко-маркет», «Фуршет», «NOVUS» , «Varus», «Сільпо», «Велика 

кишеня», «Billа», «Мега-маркет», «Бі-маркет», «Fozzy», «Фора», «Бумі-

маркет», «Ашан»; 

− мережі будівельно-господарських гіпермаркетів: «Нова лінія», 

«Епіцентр», «Олді», «Анжіо»; 

− мережі супермаркетів побутової техніки: «Фокстрот», «Ельдорадо», 

«Comfy»;  

− мережа магазинів зв’язку: «Мобілочка», «Алло», «Ringoo»;  

− мережі магазинів (супермаркетів) професійної косметики та 

обладнання, товарі для краси та здоров’я: «Watsons», «Космо», «Eva»;  

− мережеві ресторани швидкого харчування: «McDonald’s», «McFoxy», 

«Челентано», «Швидко». 

Найбільшу кількість закладів мережевих структур торговельно-

ресторанного господарства розміщено у південно-західному, північно-

західному та північно-східному секторах (рис. 4.8). У північно-східному, 

північному та південно-східному секторах дуже високою є концентрація 

закладів у містах-супутниках (96%, 87% та 85% усіх закладів відповідно). 

Найбільш «консервативними» є західний (лише 5 закладів) та північний (9) 

сектори, мешканці яких за рахунок високої доступності Києва більше 

орієнтовані на послуги великого міста.  

Найбільш різноманітною є структура мережевих закладів Броварів 

(представлено 17 мереж із 30) та Борисполя (14). Найменш 
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диверсифікованою є торговельно-ресторанна мережа Боярки та Українки 

(лише по 4 з 30 досліджуваних). 

 

Кількість мережевих 
закладів сфери послуг, 

одиниць 

БРОВАРИ – місто-супутник 
Бородянка – селище міського типу 
Борщагівка – сільський населений    
                        пункт 

ПІВНІЧНИЙ 
СЕКТОР 

ПН-СХІДНИЙ 
СЕКТОР 

ПД-СХІДНИЙ 
СЕКТОР 

ПІВДЕННИЙ 
СЕКТОР 

ПД-ЗАХІДНИЙ 
СЕКТОР 

ЗАХІДНИЙ 
СЕКТОР 

ПН-ЗАХІДНИЙ 
СЕКТОР 

ВИШГОРОД 

БРОВАРИ 

БОРИСПІЛЬ 

ОБУХІВ 
УКРАЇНКА 

ФАСТІВ

ВАСИЛЬКІВ 

БОЯРКА 

ВИШНЕВЕ Макарів 

Соф.Борщагівка 

ІРПІНЬ 

БУЧА 
Бородянка 

до 5 
до 15 

до 35 

понад 35 

Типи населених 
пунктів 

Галузі сфери послуг 

торговельно-ресторанні 
послуги 
фінансові послуги 
 
інші послуги 

Калинівка 

Гостомель 

 
Рис. 4.8. Розміщення мережевих закладів сфери послуг у приміські зоні  

Києва (побудовано автором) 

Для аналізу поширення мережевих структур у сфері фінансових послуг 

обрано відділення 20 банків із найбільш розгалуженою мережею відділень в 

Україні (окрім Ощадбанка, поширення відділень якого будуть розглянуті як 

місцева функція обслуговування): «Приватбанк», «Райффайзен Банк Аваль», 

«Укрсиббанк», «Укрсоцбанк», «Надра», «Фінанси і Кредит», «Правекс-

банк», «Промінвестбанк», «Дельта Банк», «ПУМБ», «Укргазбанк», 

«Укрекссімбанк», «Креді Агріколь», «Експрес-Банк», «Хрещатик», «ВТБ 

банк», «Альфабанк», «Кредобанк», «Сбербанк Росії», «ОТП Банк».  

Найбільша концентрація мережевих закладів фінансових послуг 

характерна для південно-західного (30% всіх закладів приміської зони), 

північно-східного та північно-західного (по 15%) секторів (рис. 4.14). 

Водночас західний та північний сектори характеризуються незначним 

поширенням даного виду мережевих послуг (7% та 8% відповідно). Дуже 

високим є зосередження відділень банків у містах-супутниках в північно-
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східному та південно-східному секторах, де окрім Броварів та Борисполя 

відділення розташовані лише в одному населеному пункті. Водночас для цих 

секторів характерний найвищий рівень розмаїття банківських мереж.  

Для аналізу поширення мережевих структур інших послуг було обрано 

18 мереж, об’єднані у такі групи: 

− мережі туристичних агенцій: об’єднана мережа «TUI 

Україна»/«Turtess», «Tez tour», «Pegas Touristic», «Coral Travel», «Поехали с 

нами», «Горящих путевок», «Горячие туры»; 

− мережі фітнес-центрів: «FitCurves», «MyFit»; 

− центри обслуговування та продажу послуг мобільного зв’язку: 

«МТС», «Київстар», «Life»; 

− мережі експрес-доставки: «Нова пошта», «МІСТ Експрес», 

«Delivery»; 

− мережі медичних лабораторій: «Діла», «Сінево», «НеоЛаб» 

Як і мережі закладів торговельно-ресторанних та фінансових послуг, 

група «інших» характеризується вищою концентрацією та найвищим рівнем 

охоплення різноманітних поселень у південно-західному та північно-

західному секторах, а найвищий рівень зосередження та диверсифікованості 

водночас характерні для північно-східного та південно-східного секторів 

(Бровари та Бориспіль) (рис. 4.14).  

Для узагальненої оцінки поширення дифузійних функцій 

обслуговування у містах-супутниках було обраховано показники 

територіальної концентрації та диверсифікації за формулами (1.3) та (1.4) 

(табл. 4.2, табл. 4.3).  

Серед міст-супутників Києва найвищий рівень територіальної 

концентрації (понад 2,0) характерний для Обухова (табл. 4.2). Високим 

рівнем відзначаються міста-супутники Українка, Вишневе, Вишгород, а 

також районний центр Бородянка (понад 1,8). Водночас для Василькова та 

Боярки характерні порівняно низькі значення показника територіальної 

концентрації закладів, що виконують дифузійні функції обслуговування.  
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Таблиця 4.2 

Територіальна концентрація мережевих функцій обслуговування у  
містах-супутниках та районних центрах приміської зони Києва* 

Населені 
пункти 

Частка 
населення, 

% 

Частка мережевих закладів послуг, % Показник 
територіальної 
концентрації 

торговельно-
ресторанні 

фінансові інші разом 

Міста-супутники 
Обухів 3,44 5,26 6,52 9,46 7,08 2,05 
Українка 1,64 2,63 3,62 3,38 3,20 1,95 
Вишневе 3,95 8,55 6,52 7,43 7,53 1,91 
Вишгород 2,79 5,26 6,52 3,38 5,02 1,80 
Бориспіль 6,24 11,18 11,59 10,81 11,19 1,79 
Буча 3,09 7,89 2,90 5,41 5,48 1,77 
Ірпінь 4,57 7,89 6,52 7,43 7,31 1,60 
Бровари 10,26 17,76 14,49 14,86 15,75 1,53 
Фастів 4,99 7,24 7,25 6,76 7,08 1,42 
Васильків 3,83 3,95 6,52 4,05 4,79 1,25 
Боярка 3,69 2,63 6,52 4,05 4,34 1,18 

Районні центри 
Бородянка 1,37 1,97 3,62 2,03 2,51 1,84 
Макарів 1,05 0,00 2,90 2,03 1,60 1,52 
* Розраховано автором за даними Державної служби статистики України та офіційних 
сайтів мережевих структур сфери послуг 

 

Таблиця 4.3 

Диверсифікованість мережевих функцій обслуговування у містах-супутниках  
та районних центрах приміської зони Києва* 

Населені 
пункти 

Часткові показники диверсифікованості 
мереж послуг 

Сумарний показник 
диверсифікованості 

мереж послуг торговельно-
ресторанні 

фінансові інші 

Міста-супутники 
Бровари 0,567 0,715 0,778 2,059 
Бориспіль 0,467 0,655 0,667 1,788 
Ірпінь 0,367 0,355 0,556 1,277 
Обухів 0,233 0,355 0,667 1,255 
Фастів 0,267 0,405 0,500 1,172 
Вишневе 0,233 0,315 0,389 0,937 
Васильків 0,200 0,400 0,333 0,933 
Буча 0,300 0,105 0,444 0,849 
Вишгород 0,233 0,315 0,278 0,826 
Боярка 0,133 0,255 0,278 0,667 
Українка 0,133 0,165 0,278 0,576 

Районні центри 
Бородянка 0,067 0,155 0,167 0,388 
Макарів 0,000 0,205 0,167 0,372 

* Розраховано автором за даними Державної служби статистики України та офіційних 
сайтів мережевих структур сфери послуг 
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При цьому найбільша частка у територіальній структурі мережевих 

закладів інфраструктури послуг припадає на Бровари та Бориспіль (понад 

10%). Серед інших поселень приміської зони  високий рівень територіальної 

концентрації (понад 4,0) спостерігається у сільських населених пунктах 

вздовж Житомирської траси – Чайки, Стоянка, Мила, а також у Ходосівці в 

південному секторі. Високою є концентрація і в ряді інших населених 

пунктів приміської зони: Проліски, Мартусівка у південно-східному секторі, 

Петрівське та Калинівка у південно-західному, Софіївська Борщагівка у 

західному секторі (понад 2,0). У північно-східному, південному, північно-

західному та північному секторах вищі показники територіальної 

концентрації мережевих функцій обслуговування характерні лише для міст-

супутників та районних центрів.  

Щодо рівня диверсифікованості дифузійних функцій обслуговування, 

то значно вищі показники порівняно з іншими поселеннями приміської зони 

мають Бровари (2,059) та Бориспіль (1,788) (табл. 4.3, рис. 4.9). Найменші 

значення серед міст-супутників спостерігаються у Боярці (0,667) та Українці 

(0,576). Проте ці значення є суттєво вищими порівняно з іншими 

поселеннями досліджуваної території. Так, у селища – районних центрах 

Бородянці та Макарові вони відповідно становлять 0,388 та 0,372. В решті 

населених пунктів приміської зони диверсифікованість є низькою та дуже 

низькою (нижче 0,300).  

 

Рис. 4.9. Розподіл міст-супутників та районних центрів приміської зони 
Києва за показників диверсифікованості дифузійних функцій обслуговування  

(побудовано автором) 
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За усіма складовими мережевих закладів послуг найвищою 

диверсифікованість є також у Броварах та Борисполі. Міста-аутсайдери 

різняться: за диверсифікованістю мережевих торговельно-ресторанних 

послуг низькі значення характерні для Василькова, Боярки і Українки, 

фінансових послуг – Боярки, Українки і Бучі, інших послуг – Вишгорода, 

Боярки, Українки. 

Також окремо слід зупинитися на поширенні філій, відокремлених 

підрозділів, коледжів вищих навчальних закладів Києва у містах-супутниках. 

Такі процеси характерні для Броварів (відокремлені підрозділи – Броварські 

факультети Київського національного університету культури і мистецтв та 

Київського університету культури, коледжі Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини "Україна", Київського університету 

культури), Борисполя (Бориспільський інститут муніципального 

менеджменту та коледж «Інтелект» при Міжрегіональній Академії 

управління персоналом), Василькова (коледжі Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини "Україна" та Національного авіаційного 

університету), Ірпеня (відокремлений підрозділ – Ірпінський економічний 

коледж Національного університету біоресурсів і природокористування 

України та Київський фінансово-економічний коледж Національного 

університету Державної податкової служби України), Боярки (відокремлений 

підрозділ – Боярський коледж екології і природних ресурсів Національного 

університету біоресурсів та природокористування України та філія 

Київського військового ліцею імені Богуна), а також селища Немішаєве 

(відокремлений підрозділ – Немішаєвський агротехнічний коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України).  

Місцеві функції обслуговування у містах-супутниках та приміській 

зоні Києва представлені всіма складовими інфраструктури – освітньо-

наукової (98 дитячих садків, 88 середніх загальноосвітніх навчальних 

закладів та окремі середні спеціальні та вищі навчальні заклади у містах-

супутниках, а також в інших поселеннях приміської зони), медичної (14 

районних та міських лікарень, поліклініки, центри первинної медико-
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санітарної допомоги, а також приватні медичні кабінети і центри, аптеки),  

торговельно-ресторанної (численні продовольчі, непродовольчі та змішані 

магазини, їдальні, кафе та ресторани), фінансової (51 відділення Ощадбанку 

у містах-супутниках та 131 в інших поселеннях приміської зони), 

транспортно-комунікаційної (міські та приміські автобусні маршрути, 

станції приміської електрички, 44 відділення Укрпошти у містах-супутниках 

та 240 відділень в інших поселеннях приміської зони, 10 центрів 

обслуговування абонентів Укртелекому, а також центри обслуговування 

абонентів мобільного зв’язку та провайдери Інтернет) та туристично-

рекреаційної (паркові зони, кінотеатри, клуби, краєзнавчо-історичні музеї 

тощо) інфраструктури.  

Кількість дошкільних навчальних закладів у містах-супутниках Києва 

коливається від 3 в Українці до 19 у Броварах. При цьому рівень 

забезпеченості місцями в дитячих садках є недостатнім. Так, наприклад, в 

Борисполі на одне місце припадає 2,1 учнів, у Бучі, Ірпені, Вишневому, 

Боярці – 1,7-1,8. Найменшим таке співвідношення є у Вишгороді та 

Василькові (1,1).  

У містах-супутниках функціонує 88 середніх загальноосвітніх закладів 

різних організаційних форм (гімназії, ліцеї, загальноосвітні, вечірні школи) 

та форм власності (державні та приватні). Щодо середньої освіти, то ситуація 

протилежна – кількість місць перевищує кількість учнів. Наприклад, у 

Броварах на одне місце у школах припадає 0,9 учнів, у Вишгороді – 0,75. В 

Макарові та Обухові діють комунальні навчальні заклади – медичні коледжі.  

У приватному секторі освітніх послуг створено вищі навчальні заклади 

для задоволення потреб мешканців міст-супутників та їх приміської зони у 

Броварах (Приватний вищий навчальний заклад "Економіко-технологічний 

університет"; ТОВ "Поліцейська фінансово-правова академія"), Бучі 

(Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний 

інститут»), Фастові (Приватний вищий навчальний заклад Товариства 

сприяння обороні України "Фастівський автомобільно-дорожній технікум").  
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Центральні районні лікарні функціонують у містах-супутниках Бровари 

(785 лікарняних ліжок), Бориспіль (400 ліжок), Боярка (майже 500 лікарняних 

ліжок), Васильків (550 ліжок), Фастів (320 ліжок), Обухів, Вишгород, 

районна лікарня – в Українці, центральна міська – в Ірпені (300 ліжок), міські 

лікарні – у Вишневому та Бучі, дитячі – в Ірпені, Броварах, Василькові. 

Забезпеченість лікарняними ліжками значно коливається в межах приміської 

зони. Так, у Броварах вона складає 54,3 ліжка на 10,0 тис. населення, у 

Василькові – 53,0, в Ірпені – 41,6, у Борисполі – 34,4, у Боярці – 13,3. Також 

функціонують ряд поліклінічних закладів, у тому числі районні 

стоматологічні поліклініки. Потужність поліклінічно-амбулаторних закладів 

Броварів становить 1450 відвідувань за зміну, Борисполя – 518, Боярки – 400, 

Ірпеня – 145. Щодо забезпеченості лікарями, то диспропорції між містами-

супутнками є меншими: так, наприклад, у Броварах цей показник становить – 

29,2 лікарі на 10,0 тис. населення, у Василькові – 24,0.  В результаті медичної 

реформи у більшості міст-супутників створено міські центри первинної 

медико-санітарної допомоги, які виділено із районних (міських лікарень). У 

Борисполі діє специфічний медичний заклад – медико-санітарна частина РСП 

“Київцентраеро”, що обслуговує понад 10 тис. осіб, які працюють на 

підприємствах, розташованих на території аеропорту “Бориспіль.  

В приватному секторі медичних послуг функціонують стоматологічні 

кабінети (наприклад, 20 у Броварах, по 10 – в Обухові, Боярці), гінекологічні, 

дермато-венерологічні, кардіологічні, кабінети УЗД-діагностики, лор-

кабінети, а також окремі приватні клініки та медичні центри («Max-Well» у 

Броварах, «Юнона» в Обухові, «Одос» у Боярці). В середньому на одне 

місто-супутник припадає по 10-12 аптек.  

Протягом останнього десятиліття значно розширилася мережа місцевих 

торговельних закладів. Так, у Борисполі та Ірпені кількість магазинів 

перевищує 300 одиниць, Броварах, Обухові, Фастові – понад 250. В ряді міст-

супутників відкрито місцеві торговельні центри, зокрема, ТЦ «Парк Таун» у 

Борисполі, ТЦ «Піраміда» в Ірпені, ТЦ «Буча Пасаж» та «Нова лінія» у Бучі, 

ТЦ «Квадрат» у Боярці. У Броварах розвивається власна мережа торгових 
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центрів «Форум» (3 ТЦ), а в Обухові діє промисловий супермаркет «Казка». 

У Борисполі функціонує торгово-розважальний комплекс «Аеромол», де 

окрім торговельних закладів працюють ресторани, боулінг-клуб тощо.  

В цілому для міст-супутників характерна вища концентрація закладів 

торгівлі та ресторанного господарства у центральних частинах. Найбільш 

нераціональним є розміщення магазинів у Боярці, де переважна їх більшість 

сконцентрована в новій частині міста при відчутній нестачі у старій частині.  

Доповнюють торговельну інфраструктуру міст ринки, на частині з яких 

поряд із традиційною торгівлею функціонують заклади мережевих структур 

(зокрема, на ринках «Ранковий» в Обухові, «Вечірній» у Фастові тощо). 

Загалом у містах-супутниках функціонує 5 ринків в Ірпені, по 4 ринки у 

Борисполі та Фастові, по 3 ринки у Броварах, Боярці та Бучі, по 2 – в 

Обухові, по1 – в Українці, Вишгороді.  

Щодо фінансової інфраструктури, то традиційно у багатьох поселеннях 

приміської зони діяли ощадкаси. Нині цю функцію із забезпечення місцевих 

потреб взяли на себе відділення Ощадбанку. Проте їх розподіл у межах 

приміської зони є нерівномірним. Найбільша їх концентрація у південно-

західному секторі – 47 (у тому числі 9  у Фастові, 7 у Василькові, по 3 у 

Боярці та Вишневому). По понад 30 відділень розміщено у північно-східному 

(зокрема, 10 у Броварах) та північно-західному (зокрема, 6 в Ірпені та 3 у 

Бучі) секторах. У західному секторі – 24 відділення, південному – 20 (у т.ч. 4 

в Обухові та 1 в Українці). У решті секторів кількість відділень не перевищує 

20: 15 у північному (у т.ч. два у Вишгороді) та 14 у південно-східному (у т.ч. 

3 у Борисполі). 

Міський транспорт функціонує у шести містах-супутниках: Борисполі 

(18 регулярних міських автобусних маршрутів), Фастові (18), Обухові (11), 

Броварах (6), Ірпені (3) та Вишгороді (1). Регулярна мережа приміських 

маршрутів організована з Фастова (24 приміських автобусних маршрути), 

Обухова (23), Броварів (9), Ірпеня (6), Василькова, Вишгорода. Значну роль у 

забезпеченні міського транспортного сполучення та зв’язку міст-супутників з 

їх приміської зоною відіграють автомобільні за залізничні маршрути з Києва. 
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Так, фактично основним міським транспортом Вишневого, Боярки, Бучі є 

маршрутні таксі з Києва.  

Територією міст-супутників та їх приміських зон проходять залізниці 

ніжинського (Бровари), яготинського (Бориспіль), миронівського (Українка), 

фастівського (Вишневе, Боярка, Васильків, Фастів) та коростенського (Ірпінь, 

Буча) напрямків. Українка має також водний зв’язок, в місті розташована 

пристань.  

Стан автодоріг суттєво різниться у містах-супутниках Києва. Так, 

наприклад з 262,6 км вулично-дорожньої мережі Борисполя майже 83% 

мають тверде покриття (217,1 км). Водночас у Боярці цей показник становить 

лише 40% (87 км доріг загального призначення з твердим покриттям із 217 

км). У Вишгороді частка вулиць з твердим покриттям складає 68%. Особливо 

гострою проблема відсутності твердого покриття, облаштованих тротуарів та 

пішохідних зон характерна для вулиць приватного сектору міста. Надовшу 

мережу міських автошляхів мають Бориспіль, Фастів, Боярка, Ірпінь.  

Відділення зв’язку системи Українського державного підприємства 

поштового зв’язку «Укрпошта» об’єднано у центри поштового зв’язку. В 

межах окремих центрів виділяються підрозділи – центри обслуговування 

споживачів, що також складаються із відділень. Так, у приміській зоні Києва 

функціонують центри поштового зв’язку у Броварах, Борисполі, Вишневому, 

Василькові, Ірпені, Бородянці та Вишгороді. У свою чергу, у 

Васильківському центрі поштового зв’язку діє Фастівський центр 

обслуговування споживачів, у Бородянському – Макарівський, 

Кагарлицькому – Обухівський.  

Найбільша кількість відділень зв’язку сконцентрована у південно-

західному секторі приміської зони – 92, у тому числі по 5 у Боярці, 

Василькові, Фастові та 2 у Вишневому. Понад 40 відділень розміщено у 

західному та північно-західному секторах (у тому числі 5 в Ірпені та 4 у 

Бучі), понад 30 – у північно-східному (у т.ч. 5 у Броварах). Найменша 

концентрація відділень зв’язку характерна для південного сектору (20, у тому 
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числі 4 в Обухові та 1 в Українці), а також північного (24, з яких 3 у 

Вишгороді) та південно-східного (29, з яких 5 у Борисполі). 

На території приміської зони розміщено 10 центрів обслуговування 

абонентів національного оператора електрозв’язку ПАТ «Укртелеком»: 8 у 

містах-супутниках (відсутні в Українці, Боярці та Бучі), а також районних 

центрах Макарів та Бородянка. Кількість встановлених телефонних апаратів 

у містах-супутниках Києва має тенденцію до скорочення. З одного боку, така 

тенденція викликана значним поширенням надання послуг мобільного 

зв’язку, що є суттєвим конкурентом для «Укртелекому», з іншого, низка 

підприємств також зменшують кількість номерів, що обслуговуються. Таким 

чином, монтована ємність АТС є вищою за кількість телефонних абонентів.  

Туристично-рекреаційні послуги місцевого значення представлені 

трьома групами об’єктів: рекреаційні об’єкти (парки, озера, сквери), об’єкти 

пізнавального туризму (музеї, собори), заклади розваг (театри, кінотеатри, 

мистецькі та спортивні центри, нічні клуби тощо).  

Головні рекреаційні об’єкти міст-супутників Києва – міські та 

ландшафтні парки, узбережжя річок, озер, лісові масиви. Зокрема, парки 

культури та відпочинку, річка Ірпінь, Блактине та інші озера Ірпеня, лісові 

масиви, річки Бучанка, Рокач, озера Бучі, ландшафтний парк «Водограй», 

парк «Перемоги» з атракціонами, Комсомольське озеро Борисполя, 

Центральний парк ім. Шевченка зі штучним озером Броварів, міський парк 

Фастова, Боярські ставки, річка Притварка, соснові і дубові ліси Боярки, 

«Київське море» та набережна ГАЕС Вишгорода. Водночас у Вишневому 

відсутні парки, ліси, озера.  

З об’єктів пізнавального туризму слід назвати музеї (краєзнавчі у 

Броварах, Українці, Вишневому, Боярці, Ірпені, Фастові, “Музей  на  

колесах” у Фастові, Центральний державний архів-музей літератури та 

мистецтв України «Літературно-мистецькі Плюти» поблизу Українки), 

пам’ятки архітектури Василькова (собор Антонія і Феодосія та Миколаївська 

церква XVIII століття, дерев’яна церква Різдва Богородиці середини ХІХ ст., 

адмінбудинок початку ХІХ ст., колишня синагога), Фастова (Покровська 
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православна церква ХVI ст. та Воздвиженський римо-католицький костел 

початку ХХ ст.), Борисполя (кафедральний Свято-Покровський собор кінця 

ХХ ст.), давньоруське городище X-XIII ст. у Василькові.  

З інфраструктури розваг у містах-супутниках представлені 

муніципальний театр (Бориспіль), міські культурні центри («Сузір’я» в 

Ірпені, у Броварах), центр культури і мистецтв (Бориспіль), міські палаци 

культури («Енергетик» в Українці, у Фастові), міські будинки культури 

(Обухів, Боярка), культурно-розважальний комплекс «Бархат» у Борисполі, а 

також кіно-мистецький комплекс «Акваріум» у Бучі, кінотеатри – у 

Борисполі, Ірпені, Боярці, Вишгороді. 

У Боярці розвинений велотуризм, у Вишгороді – вітрильний спорт, 

віндсерфінг. У Борисполі розташовані стадіон «Колос» на 5,5 тис. місць та 

стадіон із штучним покриттям з хокею на траві на 1,5 тис. місць. Басейни 

працюють у Броварах, Борисполі, Боярці тощо.  

 

4.3. Житлові функції 
 

Приміська зона Києва характеризується значним рівнем концентрації 

житлового фонду регіону та порівняно високим рівнем забезпеченості 

населення житлом. Загальний житловий фонд поселень приміської зони у 

2012 році складав 32651 тис. м2, що складає понад 57% житлового фонду 

Київської області. Серед міст-супутників Києва найбільші площі житлового 

фонду знаходяться у Броварах (2367 тис. м2, або 7% житлового фонду 

приміської зони), а також Ірпені, Борисполі, Василькові та Фастові (понад 

1300 тис. м2). Серед адміністративних районів найбільший житловий фонд у 

Києво-Святошинському районі (понад 18% житлового фонду приміської 

зони, з яких на міста Вишневе та Боярка припадає лише 3%).  

У розрахунку на одного жителя рівень забезпеченості житлом у містах-

супутниках є нижчим, ніж в цілому по Київській області (32,7 м2 на одну 

особу), за виключенням Василькова (36,7 м2). Значно нижчим є рівень 

забезпеченості у Броварах, Ірпені, Вишневому, Боярці, Вишгороді (менше 23 
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м2). Водночас в усіх адміністративних районах цей показник перевищує 

середньообласні значення (за виключенням Бородянського району). 

Максимальні значення характерні для Васильківського та Обухівського 

районів (відповідно 45,7 та 62,8 м2).  

Найбільша кількість багатоповерхових будників розміщено у Броварах 

(понад 420), збільшившись за останні 5 років майже на 10%. Значною є 

кількість багатоповерхівок у Борисполі (понад 300), Боярці, Ірпені, 

Василькові, Фастові (понад 250). Найменше їх в Українці (менше 60). 

Приблизно дві третини багатоповерхових будинків Вишгорода, Василькова, 

Фастова введено в експлуатацію до 1981 року. Найбільша кількість 

приватних будинків – у Боярці (понад 7 тисяч). При цьому 94% житлового 

фонду Боярки складають будівлі віком понад 20 років.  

Міста-супутники Києва різняться за рівнем інфраструктурного 

облаштування житлового фонду водопроводом, каналізацією, газом, гарячим 

водопостачанням, ваннами (душовими), опаленням (табл. 4.4). Такі 

показники відображають реальний рівень урбанізації, тобто доступності 

переваг міського способу життя.  

Таблиця 4.4 

Рівень інфраструктурного облаштування житлового фонду  
міст-супутників Києва (на 01.01.2013 р.)* 

Місто-
супутник** 

Обладнання житлових будинків, нежилих будівель та гуртожитків, % до 
загальної площі 

водопро-
водом 

каналіза-
цією 

газом  гарячим 
водопо-

стачанням 

ванними 
(душовими) 

опаленням 

Бориспіль 96,3 96,2 99,0 91,3 96,0 100,0 
Бровари 93,0 93,0 88,8 91,4 91,6 100,0 
Буча 90,0 74,3 98,5 68,9 73,8 76,0 
Васильків 59,1 59,1 87,0 47,5 58,1 84,7 
Ірпінь 74,3 73,8 91,7 69,1 72,1 80,6 
Обухів 87,5 87,5 93,4 60,6 87,4 95,8 
Фастів 98,7 98,7 97,9 87,8 90,7 61,6 

* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 
** Включено дані лише по містах-супутниках, що мають статус міста обласного 

значення 
Найвищий рівень забезпеченості водопроводом та каналізацією 

характерний для Фастова і Борисполя (понад 96%). Порівняно високим цей 
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показник є в Броварах (93%) та Обухові (87,5%). У Бучі при високому рівні 

забезпеченості водопроводом (90%), нижчим є показник забезпеченості 

каналізацією (менше 75%). Найгірша ситуація у Василькові (59%).  

Рівень газифікації міст-супутників в цілому є порівняно високим і 

коливається від 87% у Василькові до 99% у Борисполі та 100% в Українці та 

Боярці. Весь житловий фонд Борисполя та Броварів забезпечений 

централізованим опаленням. Найнижчим цей показник є у Фастові (62%). 

Щодо гарячого водопостачання, то найвищим є рівень забезпеченості також 

у Борисполі та Броварах, а найгірша ситуація – у Василькові – менше 50% 

житлового фонду.  

Отже, показники інфраструктурного облаштування житлового фонду 

міст-супутників Києва, що аналізувалися, свідчать, що найбільш 

урбанізованими є Бориспіль та Бровари, найменш урбанізованим – 

Васильків.  

Серед адміністративних районів приміської зони Києва найвищим є 

рівень газифікації (перевищує 91% в усіх районах) (табл. 4.5). Найнижчим є 

рівень забезпеченості гарячим водопостачанням – менше 50% за 

виключенням Броварського району (54%), тоді як у Фастівському районі цей 

показник складає лише 1,2%.  

Понад 50% житлового фонду забезпечено водопроводом та 

каналізацією в Бориспільському, Вишгородському, Києво-Святошинському, 

Броварському та Обухівському районах. Показники Фастівського району 

(менше 8%) є найнижчими в Київському регіоні.  

Ряд міст-супутників характеризується нерівномірністю у розподілі 

житлового фонду в межах міської території. Так, Боярка розділена 

залізницею на дві частини: південно-східну, що являє собою історичну 

частину міста із приватною забудовою, та північно-західну (так звана «Нова 

Боярка»), де сконцентровані всі багатоповерхові будівлі. Будівництво нового 

житла сконцентровано вздовж Білогородської вулиці на в’ їзді у місто. Така 

структура ускладнюється через наявність лише одного переїзду через 

залізничні колії. Подібною є ситуація і Вишневому, яке також перетинає 
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залізниця. Вплив автотраси зумовив «витягнутість» просторової структури 

Борисполя. Вздовж центральної вулиці Київський шлях ведеться нове 

житлове будівництво, розташовано більшість закладів соціальної 

інфраструктури.   

Таблиця 4.5 

Рівень інфраструктурного облаштування житлового фонду  
адміністративних районів приміської зони Києва (на 01.01.2013 р.)* 

Адміністративний 
район 

Обладнання житлових будинків, нежилих будівель та 
гуртожитків, % до загальної площі 

водопро-
водом 

каналіза-
цією 

газом  гарячим 
водопо-

стачанням 

ваннами 
(душовими) 

опален-
ням 

Бориспільський 71,3 70,8 99,0 39,1 68,1 96,7 
Бородянський 43,7 41,2 91,4 29,6 40,1 64,7 
Броварський 55,4 54,5 96,4 54,0 54,1 83,3 
Васильківський 38,0 37,8 93,4 11,8 36,4 77,1 
Вишгородський 69,7 68,9 91,6 37,7 53,8 77,1 
К-Святошинський 58,1 54,8 98,2 42,3 53,5 97,7 
Макарівський 37,0 37,0 98,9 33,0 33,2 99,3 
Обухівський 54,6 54,4 94,7 20,6 42,6 66,9 
Фастівський 7,7 7,2 95,1 1,2 6,5 69,7 

* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 
 

Важливим індикатором просторового розвитку приміської зони Києва є 

динаміка введення в експлуатацію нового житла. Ареал підвищеної 

інтенсивності житлового будівництва у Київському метрополітенському 

регіоні за 2005-2009 роки (в середньому понад 300 м2 на 1000 жителів на рік, 

а у двох районах – понад 1000 м2 – Києво-Святошинському та 

Бориспільському) майже збігається з територією приміської зони (рис. 4.10). 

У той же час на решті території регіону інтенсивність житлового будівництва 

є низькою (в більшості районів не перевищує 100 м2), особливо на півночі і 

північному сході, де високі темпи депопуляції населення. У другому і 

третьому поясах метрополітенського регіону значні обсяги житлового 

будівництва характерні для західного і південно-західного секторів.  

В останні кілька років такі тренди зазнали деяких змін, зокрема 

спостерігається стійке скорочення обсягів нового житлового будівництва у 

Васильківському, Вишгородському районах та значне зростання – в 
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Обухівському (що випередив за показником на душу населення 

Бориспільський район) (рис. 4.11).  

Серед міст-супутників Києва в останні три роки найбільші обсяги 

будівництва та темпи зростання цього показника характерні для Бучі (2278 м2 

у 2012 році), а також Ірпеня (рис. 4.12). Тобто головним вектором посилення 

житлової функції у межах приміської зони є північно-західний сектор.  

Аналіз динаміки введення нового житла в експлуатацію протягом 2000-х 

років дає можливість зробити ряд висновків. Найбільші темпи приросту 

характерні для Києво-Святошинського і Бориспільського районів, Ірпеня та 

Бучі, найменші – Бородянського і Фастівського районів, міст Васильків та 

Фастів (рис. З.1). Вплив фінансової кризи 2008 року проявився в різних 

частинах приміської зони по-різному. Найбільше у 2009 році скоротилися 

обсяги вводу нового житла у Броварах та Києво-Святошинському районі 

(понад 60%). В Ірпені та Броварах падіння розпочалося ще в 2008 році, 

натомість в Бучі та Макарівському районі воно проявилося лише в 2010 році. 

Кризові явища практично не торкнулися Обухівського району, де у 2009 році 

приріст складав понад 140%. 

В цілому процеси нового житлового будівництва свідчать про посилення 

соціальної поляризації поселень в межах Київського метрополітенського 

регіону та приміської зони столиці. 

Сучасною тенденцією розвитку приміської зони є будівництво 

котеджних містечок навколо Києва і багатоповерхових житлових будинків у 

містах-супутниках для потреб населення Києва. Активізація котеджного 

будівництва почалася в 1990-х роках, коли на території дачних поселень 

почали формуватися закриті котеджні поселення. Надалі все більшого 

поширення набуло будівництво нових котеджних містечок в межах 

найближчої приміської зони.  
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Введення в 
експлуатацію 

житла, м2/1000 осіб 
 - 100 і менше 
- 101-200 
- 201-300 
- 301-400 
- 401 і більше Межі приміської зони 

 
Рис. 4.10. Прийняття в експлуатацію нового житла у Київському 

метрополітенському регіоні, в середньому за рік за період 2005-2009 років  
(за [179; 180])  

 
 

 

Рис. 4.11. Прийняття в експлуатацію житла у розрахунку на 1000 осіб 
постійного населення у адміністративних районах приміської зони,  

м2 загальної площі (побудовано автором за даними [135]) 
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Рис. 4.12. Прийняття в експлуатацію житла у розрахунку на 1000 осіб 
постійного населення у містах-супутниках Києва,  

м2 загальної площі (побудовано автором за даними [135]) 

Нова хвиля експансії містом «зелених» приміських просторів припадає 

на середину 2000-х років і пов'язана з освоєнням нових земельних ділянок, 

насамперед уздовж Дніпра і автомагістралі на Житомир [179]. Максимум 

будівництва котеджних містечок припадає на 2004-2008 роки. Відстань від 

Києва до нових котеджних містечок збільшується. Зменшення темпів 

будівництва і розробки проектів нових котеджних містечок в 2008-2010 

роках пов'язане з фінансовою кризою. 

Основними передумовами розвитку котеджних містечок у приміській 

зоні були: проведення земельної реформи, яка дозволила купівлю землі в 

передмістях в значних обсягах; формування ринку заміської нерухомості, 

зокрема виникнення спеціалізованих девелоперських компаній; виникнення 

платоспроможного попиту на проживання в котеджних містечках [179]. 

Для сучасного котеджного будівництва навколо Києва характерні 

збільшення кількості та території котеджених містечок при зменшенні площ 

домоволодінь та присадибних територій, а також підвищення вимог до їх 

інфраструктурного облаштування. Порівняно високою є сезонність 

використання котеджів. 

Розміщення котеджних містечок навколо Києва має ареальну форму і 

значною мірою залежить від двох факторів – транспортної доступності і 
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наявності природних рекреаційних ландшафтів (річок, озер і лісових масивів) 

(рис. 4.13). Додатковим фактором виступає соціальне оточення (зокрема, при 

створенні VIP-котеджних містечок). У той же час потрібно відзначити, що 

екологічні чинники не завжди виступають як обмежуючі. Так, ведеться 

будівництво котеджних містечок в напрямку Чорнобильської зони, поблизу 

полігонів твердих побутових і будівельних відходів, Трипільської ТЕС. 

Розвиток інфраструктури ресторанного господарства, спортивних 

комплексів, яхт-клубів, соціальної інфраструктури є похідним від 

котеджного будівництва. 

 

 Київ 

Поселення за 
концентрацією 
котеджних містечок 
та котеджів:  
      - висока 
      - середня 
      - нижче середньої 

 
Рис. 4.13. Ареали поширення котеджного будівництва навколого Києва  

(за [179]) 

"Бум" котеджного будівництва має і негативні наслідки. Зокрема, для 

будівництва нових поселень здійснюється намив гребель, засипаються русла 

річок, де відбувається нерест риби, вирубуються значні масиви 

лісонасаджень. 

Зростання попиту на доступне житло в Києві в поєднанні з 

обмеженістю територій для нового житлового будівництва, порівняно висока 

транспортна доступність (іноді вище, ніж в межах міста) зумовили розвиток 



155 

нових житлових комплексів в поселеннях-супутниках. Введення в 

експлуатацію більшості нових житлових комплексів припадає на 2009-2014 

роки. Нові житлові комплекси мають, як правило, характер 

багатофункціональних, тобто передбачають поєднання житла і комерційної 

нерухомості. При цьому вони істотно різняться за кількістю квартир, 

будинків, житлової площі. Наприклад, житловим комплексом з власною 

назвою, брендом може вважатися один окремий будинок на 30 квартир і в 

той же час цілий мікрорайон, забудований понад 10 будинками з понад 2,5 

тис. квартир, об'єктами соціальної інфраструктури. 

На відміну від житлових комплексів, що будуються в Києві, приміські 

не обмежені в території, а земельні ділянки, на яких вони будуються, мають 

нижчу вартість. Тому такі житлові комплекси зазвичай мають нижчу 

поверховість, меншу щільність забудови (хоча в окремих поселеннях-

супутниках будуються і багатоповерхові будинки з високою щільністю 

забудови). 

Визначальним фактором будівництва нових житлових комплексів є 

зв’язність з Києвом. Додатковим фактором виступає привабливість 

природного середовища (але вона не є визначальною, оскільки орієнтація на 

транспортні магістралі, що з'єднують з містом, мають набагато істотніший 

вплив). 

У приміській зоні столиці в межах 35-км доступності розміщено 

близько 135 нових житлових комплексів (в розрахунок бралися тільки 

житлові комплекси, що мають власні назви), з яких повністю або частково 

побудовані менше третини. Переважна більшість житлових комплексів 

розміщені на відстані до 20 км. Найбільша кількість житлових комплексів 

навколо Києва розташовано в північно-західному секторі в традиційно 

курортно-рекреаційному районі (40% всіх житлових комплексів, зокрема в 

містах Ірпінь, Буча), а також у містах-супутниках Вишневе, Бориспіль, 

Бровари, селі Софіївська Борщагівка (понад 10 у кожному). За даними 

Київської облдержадміністрації, лише 10% квартир у нових житлових 



156 

комплексах міст-супутників купують місцеві жителі, решту – мешканці 

Києва або інших поселень, що працюють в Києві.  

Розглянемо розвиток нових житлових функцій у приміській зоні Києва 

за секторами (рис. 4.14). У північно-східному секторі нові житлові комплекси 

будуються лише у Броварах. Водночас у восьми сільських поселеннях 

ведеться будівництво по одному котеджному містечку, ще у двох – по 

декілька (села Рожни та Богданівка). Окрім міст-супутника переважно нові 

житлові функції сконцентровано у рекреаційній прибережній зоні.  

У південно-східному секторі значними центрами будівництва нових 

житлових комплексів є місто Бориспіль та с.Чубинське, котеджних містечок 

– с. Вишеньки. Обидва процеси поширені в с. Гора. Тобто приміська зона 

Борисполя характеризується значним розвитком житлового будівництва. 

Інший ареал сформувався вздовж Дніпра.  
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Бородянка – селище міського типу 
Борщагівка – сільський населений    
                        пункт 
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Рис. 4.14. Розміщення нових житлових комплексів та котеджних містечок у  

приміській зоні Києва (побудовано автором) 

У південному секторі розвиток змішаних житлових функцій 

поширений в Українці та селах Ходосівка та Підгірці. Проте найбільші 

обсяги нового житлового будівництва характерні для смт Козин (рекреаційна 
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зона Конча-Заспа). У місті-супутнику Обухові розвиток будівництва нових 

житлових комплексів є незначним (із трьох жоден ще не збудований).   

У південно-західному секторі місто-супутник Вишневе та його 

приміська зона (села Крюківщина, Петрівське) є найбільшим ареалом 

поширення нових житлових функцій. У Боярці та Василькові представлені 

лише окремі житлові комплекси, а у Фастові такі процес відсутні взагалі. 

Інший ареал поширення сформувався вздовж Одеської траси.  

Найбільшу серед всіх секторів кількість населених пунктів охоплено 

процесами поширення нових житлових функцій у західному секторі (понад 

30 поселень). Максимальна концентрація нових житлових комплексів 

характерна для найближчих окраїн Києва (максимум у селах Софіївська 

Борщагівка, Петропавлівська Борщашгівка, Чайки). Ареал поширення 

котеджних містечок витягнутий вздовж Житомирської траси та на південь 

від неї.  

У північно-західному секторі розміщено найпотужніший ареал 

будівництва нових житлових комплексів та котеджних містечок, який 

територіально прив’язаний до міст Ірпінь та Буча і їх приміської зони (у тому 

числі Гостомель, Ворзель).  

Поширення нових житлових функцій у північному секторі 

характеризується такою структурою: значне будівництво нових житлових 

комплексів у Вишгороді та будівництво котеджних містечок двома ареалами 

з обох берегів Дніпра. Із сільських населених пунктів найбільший потенціал 

мають Нові Петрівці, де поєднуються дві складові нових житлових функцій.  

Показники навантаження нових житлових функцій на місцеві громади 

(на 100 мешканців), розраховані за формулою (1.5), свідчать, про значні 

відміни серед міст-супутників та інших поселень приміської зони. Так, у 

містах-супутниках Ірпені, Вишневому та Вишгороді показник перевищує 15 

нових квартир/будинків на 100 мешканців (рис. 4.15). Значним є цей 

показник і в Бучі та Броварах (понад 10). Водночас у Василькові, Боярці, 

Фастові навантаження на місцеві громади є мінімальним (менше 1).  



Серед інших поселень приміської зони можна виділити групу

населених пунктів, для яких загрози значного розми

громад є надзвийчано високими понад нових квартир будинків на

мешканців): Чубинське у південно

південному, Крушинка

Чайки, Березівка, Вишегр

поселення відсутні у північній частині приміської зони в північно

північному та північно

загрозами втрати місцевої ідентичності розміщено у західному секторі

населених пункти із по

секторі таких поселень лише північному та південно

по 5.  

Рис. 4.15. Навантаження нових житлових функцій на місцеві громади міст
супутників Києва (кількість будинків квартир у нових

та житлових комплексах у розрахунку на мешканців
 (розраховано та побудовано автором

В цілому можна виділити

субурбанізацією навколо Києва у пострадянський період

- вибіркова трансформац

найближчій приміській зоні
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субурбанизация) навколо метрополітенських центрів
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Серед інших поселень приміської зони можна виділити групу

населених пунктів для яких загрози значного «розмивання складу місцевих

громад є надзвийчано високими (понад 100 нових квартир будинків на

мешканців Чубинське у південно-східному секторі, Романків і Плюти у

південному Крушинка – у південно-західному, Софіївська Борщагівка

Чайки Березівка Вишеград, Осикове у західному секторі

поселення відсутні у північній частині приміської зони (в північно

північному та північно-східному секторах). Найбільша кількість поселень із

загрозами втрати місцевої ідентичності розміщено у західному секторі

населених пункти із показником понад 10). Водночас у північно

секторі таких поселень лише 4, північному та південно-східному секторах

Навантаження нових житлових функцій на місцеві громади міст
супутників Києва кількість будинків/квартир у нових котеджних

та житлових комплексах у розрахунку на 100 мешканців
(розраховано та побудовано автором)

В цілому можна виділити три основні процеси, пов язаних з житловою

субурбанізацією навколо Києва у пострадянський період: 

вибіркова трансформація і фрагментація сільських поселень в

найближчій приміській зоні; 

будівництво котеджних містечок (зокрема сезонна

субурбанизация навколо метрополітенських центрів; 
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Серед інших поселень приміської зони можна виділити групу 

вання» складу місцевих 

громад є надзвийчано високими понад нових квартир/будинків на 100 

східному секторі, Романків і Плюти у 

західному Софіївська Борщагівка, 

ад Осикове у західному секторі (табл. З.1). Такі 

поселення відсутні у північній частині приміської зони (в північно-західному, 

східному секторах Найбільша кількість поселень із 

загрозами втрати місцевої ідентичності розміщено у західному секторі (23 

казником понад Водночас у північно-східному 

східному секторах – 

 

Навантаження нових житлових функцій на місцеві громади міст-
котеджних містечках 

та житлових комплексах у розрахунку на 100 мешканців) 
розраховано та побудовано автором) 

основні процеси пов’язаних з житловою 

 

ія і фрагментація сільських поселень в 

будівництво котеджних містечок зокрема, «сезонна» 
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- будівництво нових житлових комплексів в поселеннях-супутниках з 

високою транспортною доступністю. 

З точки зору подальшого розвитку будівництва котеджних містечок і 

житлових комплексів у приміській зоні Києва, істотними проблемами є: 

- відсутність законодавчого закріплення статусу котеджного містечка 

як окремого поселення, відсутність такої категорії поселень в генеральних 

планах міст та їх приміських зон; 

- невідповідність попиту і пропозиції, коли попит на житло економ-

класу зростає, а структура пропозиції залишається менш гнучкою; 

- відсутність у багатьох випадках прямого транспортного сполучення 

між котеджними містечками і містами (у тому числі швидкісним 

електротранспортом), що призводить до переважної орієнтації на власний 

автотранспорт; 

- невідповідність житлового будівництва і розвитку соціальної 

інфраструктури у приміській зоні (зазвичай житлове будівництво 

розглядається як пріоритетне, а соціальна інфраструктура створюється із 

запізненням), брак місць докладання праці поблизу котеджних містечок і 

нових житлових комплексів. Все це обумовлює переважну орієнтацію на 

роботу та отримання послуг в столиці, і, як наслідок, відторгнення частини 

жителів (насамперед, жінок), від сфери прикладання праці і активного 

громадського життя; 

- орієнтація на фактор привабливості природного середовища іноді 

призводить до того, що нові котеджні містечка (меншою мірою житлові 

комплекси) будуються на території природоохоронних, лісопаркових зон з 

порушенням законодавства, що викликає протести громадськості, земельні 

скандали) [81]. 
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4.4. Функціональна типізація міст-супутників Києва 

 

Функціональна типізація міст-супутників Києва висвітлена у працях 

Ю. Пітюренка. Зокрема, вчений при визначенні типів міських поселень 

віддавав перевагу функціям, що відображають спеціалізацію кожного з них з 

урахуванням потреб головного центру. Також враховувались інші дані 

(показники зайнятості в різних сферах прикладання праці, характер зв’язків 

поселень з навколишньою територією і з головним центром тощо). Виділено 

шість функціональних типів: 1) поселення з слабо розвинутою економічною 

базою і переважаючим значенням трудових зв’язків (Вишгород, Буча, 

Борова, Димер, Гостомель, Немішаєве, Вишневе, Клавдієве-Тарасове, Козин, 

Калинівка, Бабинці); 2) з промисловими функціями і значними трудовими 

зв’язками (Бровари, Васильків, Ірпінь, Боярка, Пісківка); 3) з транспортними 

і промисловими функціями і трудовими зв’язками (Фастів, Бориспіль); 4) з 

промисловими функціями (Українка); 5) адміністративно-господарські 

центри сільськогосподарських районів приміської зони, що тяжіють до 

головного міста за трудовими і культурно-побутовими зв’язками (Обухів, 

Бородянка); 6) з розвинутими курортно-оздоровчими функціями (Ворзель) 

[120, с. 132-133]. 

На нашу думку, проведення функціональної типізації передбачає 

визначення ознак прояву окремих функцій. Так, Г. Лаппо виділяє такі ознаки: 

величина міста, ступінь розвиненості функціональної структури, поєднання 

функцій, територіальний зміст функцій (територіальна сфера прояву 

діяльності міста, її просторова орієнтація), економіко-географічне положення 

[68, с. 41-46]. Стосовно міст-супутників В. Харітонов запропонував такі 

критерії синтетичної функціональної типізації: 1) характер економічних 

функцій (промислові, торговельні, обслуговуючі, житлові), 2) значимість 

функцій, 3) чисельність населення (як міра житлових функцій), 4) рівень 

розвитку функцій («молода» та «зріла» субурбія), 5) ступінь або характер 

участі у різноманітних міжміських зв’язках (виробничих, трудових, 

торговельного обслуговування, рекреаційних) [143; 172]. 
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У даному дослідженні визначено п’ять ознак прояву функцій, що 

покладено в основу функціональної типізації міст-супутників:  

- значимість функцій (концентрація підприємств як відображення 

значимості виробничих функцій, роздрібний товарообіг та надання платних 

послуг – функцій обслуговування, чисельність населення – житлових 

функцій); 

- повнота та диверсифікованість функцій (наявність всіх складових 

виробничих, обслуговуючих та житлових функцій, різноманітності/ 

однорідності виробничої структури, диверсифікованості функцій 

обслуговування, поєднання житлових комплексів різних форм власності, 

поверховості та ін.); 

- оновлюваність функцій (виникнення протягом 2000-х років нових 

виробничих підприємств, нових закладів сфери обслуговування для 

задоволення потреб регіону/країни, поширення дифузійних функцій 

обслуговування, будівництво нових житлових комплексів та котеджних 

містечок); 

- просторова поширеність функцій (поширення функцій міст-

супутників на територію їх приміської зони); 

- географічне положення міст-супутників у приміській зоні 

(близькість до великого міста, транзитність, периферійність). 

За першими чотирма критерієм було проведено бальну оцінку за 

трьома градаціями – значний ступінь прояву (3 бали), порівняно значний (2 

бали) та порівняно слабкий (1 бал) в розрізі окремих функцій (виробничі, 

обслуговування, житлові). Далі обраховано сумарні бали за кожним 

критерієм переведено у три рівні прояву: 8-9 балів – 3-й (максимальний) 

рівень, 5-7 балів – 2-й рівень, 3-4 бали – 1-й рівень. За останнім критерієм 

бали відповідали ступеню близькості та інтегрованості функцій до великого 

міста: близькість – 3-й рівень, транзитність – 2-й рівень, периферійність – 1-й 

рівень.  

Найвищі бали за значимістю функцій мають Бровари, Бориспіль та 

Фастів (8-9 балів), найнижчі – Васильків (4 бали); за повнотою та 
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диверсифікованістю функцій: найвищі – Бровари та Бориспіль (8-9 балів), 

найнижчі – Українка (4 бали); за оновлюваністю функцій: найвищі – Бровари 

та Бориспіль (9 балів), найнижчі – Обухів, Українка, Боярка, Васильків та 

Фастів (4 бали); за просторовою поширеністю функцій: найвищі – Ірпінь, 

Бровари, Бориспіль, Васильків, найнижчі – Боярка, Фастів, Буча. Близькістю 

до Києва характеризується географічне положення Броварів, Вишневого, 

Боярки, Ірпеня, Бучі та Вишгорода, транзитністю – Борисполя, Обухова, 

Василькові, периферійністю – Українки та Фастова (рис. 4.22, 4.23, табл. 

И.1).  

В цілому міста-супутники характеризуються специфічним поєднанням 

прояву функцій, але з метою узагальнення можна виділити п’ять 

функціональних типів міст-супутників: 

Тип 1. Із високим рівнем значимості, повноти, диверсифікованості, 

оновлюваності та просторової поширеності функцій – Бровари та Бориспіль. 

Бровари відрізняються вищим рівнем інтегрованості до Києва.  

Тип 2. Із порівняно високим рівнем значимості, повноти, 

диверсифікованості, оновлюваності та просторової поширеності функцій, 

близькістю до Києва – Вишгород, Вишневе та Ірпінь. Ірпінь відрізняється 

вищим рівнем просторової поширеності функцій. 

            

Рис. 4.16. Прояв значимості (1), повноти і диверсифікованості (2), 
оновлюваності (3), просторової поширеності (4) функцій та специфіки 

географічного положення (5) у містах-супутниках першого типу: а – Бровари, 
б – Бориспіль (побудовано автором) 
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Рис. 4.17. Прояв значимості (1), повноти і диверсифікованості (2), 
оновлюваності (3), просторової поширеності (4) функцій та специфіки 
географічного положення (5) у містах-супутниках другого типу: а – 

Вишгород, б – Вишневе, в – Ірпінь; третього типу: г – Боярка д – Буча, 
четвертого типу: е – Обухів, є – Васильків, п’ятого типу: ж – Фастів, з – 

Українка (побудовано автором) 
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Тип 3. Із порівняно високим рівнем значимості, повноти, 

диверсифікованості та порівняно низьким рівнем просторової поширеності 

функцій, близькістю до Києва – Боярка та Буча. Боярка відрізняється нижчим 

рівнем оновлюваності функцій.  

Тип 4. Із порівняно високим рівнем повноти, диверсифікованості та 

порівняно низьким рівнем оновлюваності функцій, транзитністю 

географічного положення – Обухів та Васильків. Васильків відрізняється 

вищим рівнем просторової поширеності, але нижчим рівнем значимості 

функцій.  

Тип 5. Із порівняно низьким рівнем оновлюваності функцій та 

периферійністю географічного положення – Фастів та Українка. Фастів 

відрізняється вищим рівнем значимості, але нижчим рівнем просторового 

поширення функцій, Українка – нижчим рівнем диверсифікованості функцій.  

Окремо слід зупинитися на адміністративних функціях міст-супутників 

Києва. Всі міста поділяються на три групи за ієрархією та повнотою 

виконуваних адміністративних функцій: 1) міста обласного підпорядкування, 

центри адміністративних районів, міських рад – Бровари, Бориспіль, Обухів, 

Васильків, Фастів; 2) міста обласного підпорядкування, центри міських рад – 

Ірпінь, Буча; 3) місто районного підпорядкування, центр адміністративного 

району, міської ради – Вишгород; 4) міста районного підпорядкування, 

центри міських рад – Боярка, Вишневе, Українка. 

 

 

4.5. Проблеми та перспективи розвитку міст-супутників  

та приміської зони Києва 

 

З метою узагальнюючої оцінки прояву проблем розвитку було 

проведено кластерний аналіз. Виходячи із наявності доступної інформації в 

розрізі адміністративно-територіальних одиниць було обрано чотири групи 

індикаторів: 1) індикатори демографічних проблем (природне скорочення 

населення, старіння населення, міграційний відтік), 2) індикатори 
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економічних проблем (низькі доходи населення, безробіття населення, 

незначні обсяги інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності), 3) 

індикатори соціальних проблем (незначні обсяги надання послуг населенню, 

роздрібного товарообігу, недостатній рівень забезпеченості населення 

житлом), 4) індикатори екологічних проблем (забруднення атмосферного 

повітря) (табл. И.2, И.3).  

Кластерний наліз включав дві складових – групування 

адміністративно-територіальних одиниць приміської зони за рівнем гостроти 

проблем на сучасному етапі розвитку (індикатори  за 2012-2013 роки) та 

групування за ступенем загострення/поліпшення ситуації (співвідношення 

значень індикаторів за 2002-2003 та 2012-2013 роки).  

Результати проведеного кластерного аналізу за рівнем гостроти 

проблем на сучасному етапі соціально-економічного розвитку дозволяють 

виділити такі п’ять груп адміністративно-територіальних одиниць приміської 

зони за індикаторами проблем соціально-економічного розвитку (рис. 4.18). 
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Рис. 4.18. Дендрограма кластеризації адміністративно-територіальних 
одиниць приміської зони Києва за рівнем гостроти прояву проблем  

(побудовано автором) 

Перший кластер формують Києво-Святошинський район та місто 

Бориспіль. Для них характерні найвищі позитивні значення індикаторів 
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соціальної ситуації (передусім пов’язані із наданням послуг та торговельним 

обслуговуванням), сприятливі демографічна та економічна ситуація.  

Другий кластер – місто Бровари, Ірпінська та Обухівська міські ради. 

Характерні найвищі позитивні значення індикаторів демографічної ситуації, 

сприятлива соціальна ситуація, але порівняно гірші індикатори економічної 

ситуації.  

Третій кластер – Броварський та Бориспільський райони. Характерні 

високі позитивні значення окремих економічних індикаторів, але порівняно 

низькі – соціальних індикаторів, негативні значення індикаторів 

демографічної ситуації (природне скорочення та старіння населення).  

Четвертий кластер формують Вишгородський і Бородянський райони, 

міста Буча, Васильків і Фастів. Для них характерні низькі значення 

індикаторів економічної ситуації та порівняно низькі – соціальної ситуації; 

демографічна ситуація характеризується природним скороченням населення, 

але позитивним міграційним балансом. Тобто для даного кластеру характерні 

економічні та окремі соціальні і демографічні проблеми.  

П’ятий кластер утворюють Обухівський, Макарівський, Фастівський та 

Васильківський райони. Це група адміністративно-територіальних одиниць з 

найвищою концентрацією проблем у приміські зоні. Для них характерні 

найнижчі значення індикаторів демографічної, економічної та соціальної 

ситуації. В Обухівському районі дещо кращою є соціально-демографічна 

ситуація, але найгіршою – екологічна ситуація.  

В цілому впродовж 2000-х років для всіх адміністративно-

територіальних одиниць приміської зони характерне поліпшення більшості 

визначених індикаторів проблем. Найбільше територіальних одиниць 

охоплюють позитивні зміни у демографічній ситуації щодо природного руху 

та вікової структури населення. Погіршення відмічається лише щодо 

індикаторів міграційної ситуації та забруднення довкілля. За результатами 

кластерного аналізу за ступенем загострення/поліпшення ситуації можна 

виділити чотири групи адміністративно-територіальних одиниць (рис. 4.19).  
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Перший кластер – Фастівський, Вишгородський, Макарівський, 

Бородянський райони. Для них характерне суттєве поліпшення індикаторів 

демографічної ситуації, незначне поліпшення економічних та мінімальне – 

соціальних індикаторів (за виключенням Макарівського району, де значно 

зріс рівень забезпеченості населення житлом).  

Другий кластер – Васильківський район, Ірпінська міськрада, міста 

Фастів та Васильків. Характерне поліпшення індикаторів міграційної 

ситуації, несуттєві зміни економічних та соціальних індикаторів, мінімальні – 

індикаторів демографічної ситуації. 

Третій кластер – Обухівський, Броварський райони та місто Бровари. 

Характерне поліпшення ряду економічних та соціальних індикаторів, 

незначне покращення індикаторів демографічної ситуації. Обухівський район 

відрізняється значним погіршенням екологічних індикаторів.  

Четвертий кластер – Бориспільський, Києво-Святошинський райони та 

місто Бориспіль. Характерні суттєве поліпшення більшості соціальних 

індикаторів, поліпшення індикаторів демографічної ситуації та економічних 

індикаторів.  
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Рис. 4.19. Дендрограма кластеризації адміністративно-територіальних 
одиниць приміської зони Києва за ступенем загострення/поліпшення ситуації  

(побудовано автором) 
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Окрім проблем демографічного, економічного, соціального та 

екологічного характеру можна визначити інші проблеми, що типові для всіх-

міст супутників, але проявляються різною мірою і суттєво впливають на 

їхній соціально-економічний розвиток, зокрема: 

- пасивна політика управління містом (зокрема, відсутність чітко 

сформульованої містобудівної політики, нестача кваліфікованих керівних 

кадрів, пасивність місцевих громад, слабкість інститутів громадянського 

суспільства, відсутність дієвих органів самоорганізації населення тощо); 

- недостатній рівень фінансового забезпечення (зокрема, обмежена 

доходна частина місцевих бюджетів, особливо міст районного 

підпорядкування, незначні обсяги капітальних інвестицій тощо); 

- обмеженість територіальних (земельних) ресурсів (у тому числі 

проблеми взаємодії з навколишньою територією у підпорядкуванні 

адміністративних районів); 

- недостатній рівень інфраструктурного облаштування міст-

супутників (зокрема, відсутність чи обмеженість очисних, каналізаційних 

споруд, централізованого водо-, газо-, теплопостачання, високий рівень 

зношеності житлово-комунального фонду, незадовільний стан доріг, 

обмеженість розвитку комунального транспорту тощо). 

З урахуванням досвіду розробки стратегій соціально-економічного 

розвитку міст-супутників Києва пропонується визначити такі стратегічні цілі 

соціально-економічного розвитку приміської зони столиці: 

- забезпечення сталого економічного розвитку (передусім спрямоване 

на подальшу модернізацію великих підприємств, забезпечення умов для 

розвитку малого та середнього бізнесу, поліпшення інвестиційного клімату, 

оптимізацію місцевих бюджетів); 

- поліпшення умов та якості життя населення (передусім спрямоване 

на формування комфортного соціального середовища життєдіяльності 

населення, поліпшення стану житлового фонду, поліпшення стану 

навколишнього природного середовища тощо); 
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- модернізація інфраструктурного забезпечення (передусім 

спрямоване на модернізацію та подальший розвиток систем водо-, тепло-, 

електро-, газопостачання та каналізації, транспортної інфраструктури); 

- формування ефективної системи управління територією (розробка та 

оновлення генеральних планів населених пунктів, схем зонування, детальних 

планів території, підвищення ролі місцевих громад в управлінні соціально-

економічним розвитком міст-супутників та інших поселень приміської зони 

тощо). 

З метою подолання проблем соціально-економічного розвитку міст-

супутників та приміської зони Києва необхідно розробити та реалізувати 

цілісну стратегію, яка б включала три диференційованих підходи залежно від 

гостроти проблем та тенденцій їх зміни: 1) підтримка позитивних тенденцій, 

подальше поліпшення демографічної, економічної, соціальної та екологічної 

ситуації; 2) підтримка позитивних тенденцій, значне поліпшення окремих 

складових соціально-економічного розвитку; 3) подолання окремих 

негативних тенденцій, істотне поліпшення ситуації. Залежно від поєднання 

та гостроти проблем, тенденцій щодо їх розв’язання для різних груп 

адміністративно-територіальних одиниць доцільно визначити першочергові 

пріоритети. 

Перший підхід (підтримка позитивних тенденцій, подальше 

поліпшення демографічної, економічної, соціальної та екологічної ситуації) 

доцільно реалізовувати у місті Бориспіль та Києво-Святошинському районі. 

Окремий акцент має бути спрямований на розв’язання локальних проблем 

міст Боярка та Вишневе (Києво-Святошинського району).  

Другий підхід (підтримка позитивних тенденцій, значне поліпшення 

окремих складових соціально-економічного розвитку) варто впроваджувати у 

містах Бровари, Ірпінь, Обухів, Броварському та Бориспільському районах з 

такими пріоритетами: Бровари та Ірпінь – економічний та демографічний, 

Обухів – економічний, Броварський та Бориспільський райони соціально-

демографічний. 
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Третій підхід (подолання окремих негативних тенденцій, істотне 

поліпшення ситуації) пропонується реалізувати на решті території приміської 

зони – у містах Буча, Васильків, Фастів, Вишгородському, Обухівському, 

Васильківському, Фастівському, Бородянському та Макарівському районах з 

рівнозначністю економічного та соціально-демографічного пріоритетів. На 

особливу вагу заслуговують локальні проблем міст Вишгорода та Українки 

(особливо екологічні проблеми останньої).  

Щодо перспектив розвитку на території приміської зони процесів пост-

субурбанізації, то варто відзначити, що на даний момент відсутні ознаки 

таких процесів, але наявний потенціал дозволяє визначити території з 

найбільш сприятливими передумовами для розвитку пост-субурбанізації в 

майбутньому.  

Так, сприятливі передумови для перетворення на окраїнне місто мають 

Бровари – значний центр концентрації комерційної діяльності, торгівлі та 

розваг за межами території столиці, але з наявністю окремих ознак 

окраїнного міста – висока транспортна доступність, наявність достатньої 

кількості робочих місць, порівняно високий рівень самозабезпечення, а 

також формування нової місцевої територіальної ідентичності.  

Щодо інших поселень приміської зони, то за поєднанням таких ознак, 

як висока транспортна доступність, соціально-економічна привабливість 

(передусім з точки зору забезпеченості рекреаційною, торговельно-

розважальною, освітньою інфраструктурою, стану довкілля), активна міська 

політика, наявність фінансових ресурсів (як місцевих бюджетів, так і 

залучення інвестицій), територіальних (земельних) ресурсів (зокрема 

наявності територій для перспективного розвитку), найбільш 

перспективними щодо розвитку процесів пост-субурбанізації вбачаються смт 

Козин у південному секторі, село Нові Петрівці у північному секторі, а також 

ареал сільських поселень у північно-східному секторі навколо Броварів 

(Красилівка, Гоголів, Требухів, Пухівка, Рожівка та ін.).  

Найбільш імовірні ареали поширення процесів ексурбанізації та 

конртурбанізації розміщені у південно-західному та західному секторах 
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приміської зони (вздовж Одеської та Житомирської трас), де на периферії 

приміської зони на відстані понад 35-40 км вже з’являються окремі котеджні 

містечка, спостерігаються процеси міграційного приросту населення.  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Основу виробничого комплексу міст-супутників Києва становить 

промисловість. За кількістю зайнятих та обсягами реалізованої продукції 

промисловості значно випереджають інші міста Бровари та Обухів. Провідну 

роль у промисловому розвитку міст-супутників відіграють містоформуючі 

великі підприємства (із кількістю працівників понад 1000 осіб), що 

функціонують в Обухові, Українці, Вишневому, Боярці, Вишгороді та 

Броварах. Міста-супутники Вишгород, Українка та Ірпінь мають середній 

рівень однорідності структури промислового виробництва, решта 

характеризуються різноманітністю структури: Буча, Вишневе, Бориспіль та 

Боярка мають низький рівень різноманітності, Фастів, Обухів, Васильків та 

Бровари – середній.  

2. Найпотужнішим серед міст-супутників є промисловий комплекс 

Броварів, що характеризується диверсифікованістю, орієнтацією на 

задоволення потреб столиці та регіону. Значний промисловий потенціал 

мають Бориспіль (базується на підприємствах, що створені за рахунок 

іноземних інвестицій і у розміщенні використовують переваги міста-

супутника Києва, важливого транспортного вузла), Обухів, Українка 

(сформувався навколо підприємства теплової електроенергетики і включає 

переважно енергоємні галузі), Вишневе, Боярка, Вишгород. Васильків, 

маючи підприємства різноманітних галузей промисловості, значно 

поступається за промисловим потенціалом іншим містам-супутникам (окрім 

Ірпеня та Бучі).  

3. Спеціалізацію приміського сільського господарства визначають 

передусім птахівництво, картоплярство та овочівництво. На приміську зону 
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Києва припадає майже 45% продукції сільського господарства, 30% 

сільськогосподарських підприємств, понад 28% сільськогосподарських угідь, 

понад 90% поголів’я птиці Київської області. Понад половина всієї 

сільськогосподарської продукції приміської зони виробляється у 

Вишгородському та Броварському районах, майже 65% посівних площ 

сконцентровано у Васильківському, Бориспільському, Фастівському та 

Макарівському районах.  

4. Приміські зони із виробничою спеціалізацією сформувалися навколо 

міст-супутників Бровари (промислові центри та пункти Велика Димерка, 

Калинівка, Княжичі, агровиробничі – Калинівка, Калита, Пухівка, Рудня), 

Бориспіль (промислові центри та пункти Проліски, Щасливе, 

агровиробничий – Мирне, лісовиробничий – Гора), Вишневе (промислові 

пункти Петрівське, Крюківщина), Васильків (промислові центри та пункти 

Калинівка, Багрин, Погреби, агровиробничі – Крушинка, Кожухівка, Зелений 

Бір), Фастів (промислові пункти Триліси, Дорогинка, Кощіївка), Ірпінь 

(промислові центри та пункти Гостомель, Немішаєве, Блиставиця, Ворзель, 

Горенка, Михайлівка-Рубежівка) та Вишгород (промисловий центр Димер, 

агровиробничий Гаврилівка та лісовиробничий Катюжанка).  

5. Зовнішні функції обслуговування у приміській зоні Києва передусім 

пов’язані із закладами транспортно-логістичної (міжнародний аеропорт у 

Борисполі, загальноукраїнський центр вантажних залізничних перевезень у 

Фастові, центр регіонального газотранспортного комплексу у Боярці, 

численні логістичні комплекси з двома ареалами з найвищою концентрацією 

вздовж автомагістралі на Житомир та вздовж і між автомагістралями на 

Чернігів і Харків) та туристично-рекреаційної (з найбільшою концентрацією 

в Ірпені та Бучі) інфраструктури. Інші складові представлені лише окремими 

обласними та спеціалізованими закладами, а зовнішні функції, пов’язані із 

фінансовою інфраструктурою, приміська зона Києва не виконує.  

6. Дифузійні функції обслуговування у містах-супутниках та 

приміській зоні Києва представлені численними мережевими закладами 

торговельно-ресторанної та фінансової інфраструктури. Значно меншого 
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поширення набули дифузійні функції обслуговування, пов’язані із 

туристично-рекреаційною, медичною, транспортно-комунікаційною 

інфраструктурою. Найбільшу кількість закладів мережевих структур 

розміщено у південно-західному, північно-західному та північно-східному 

секторах. Високий рівень територіальної концентрації дифузійних функцій 

обслуговування спостерігається в Обухові, а також Українці, Вишневому, 

Вишгороді, порівняно низький – у Василькові та Боярці. Найвищий рівень 

диверсифікованості мають Бровари та Бориспіль, порівняно нрзький – Боярка 

та Українка.  

7. Приміська зона Києва характеризується значним рівнем концентрації 

житлового фонду (понад 57% житлового фонду Київської області) та 

порівняно високим рівнем забезпеченості населення житлом. Серед міст-

супутників Києва найбільші площі житлового фонду розміщені у Броварах, а 

також Ірпені, Борисполі, Василькові та Фастові, серед адміністративних 

районів – у Києво-Святошинському. Найвищі показники інфраструктурного 

облаштування житлового фонду міст-супутників Києва характерні для 

Борисполя та Броварів, найменші – Василькова. Процеси нового житлового 

будівництва свідчать про посилення соціальної поляризації поселень в межах 

приміської зони столиці.  

8. Сучасною тенденцією розвитку приміської зони Києві є будівництво 

котеджних містечок (понад 200) і багатоповерхових житлових будинків у 

поселеннях-супутниках (близько 135). Розміщення котеджних містечок 

навколо Києва має ареальну форму і значною мірою залежить від двох 

факторів – транспортної доступності і наявності природних рекреаційних 

ландшафтів; визначальним чинником будівництва нових житлових 

комплексів є зв’язність з Києвом. Найбільшу кількість житлових комплексів 

навколо Києва розташовано в містах-супутниках Ірпінь, Буча, Вишневе, 

Бориспіль, Бровари та селі Софіївська Борщагівка. Найвищий рівень 

навантаження нових житлових функцій на місцеві громади спостерігається у 

містах-супутниках Ірпені, Вишневому та Вишгороді, найнижчий – у 

Василькові, Боярці, Фастові.  
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9. В основу функціональної типізації міст-супутників Києва покладено 

п’ять ознак їх прояву: значимість (відображає концентрацію виробничих, 

обслуговуючих та житлових функцій), повнота та диверсифікованість 

(відображає різноманіття представлених функцій), оновлюваність 

(відображає виникнення нових виробничих підприємств, закладів сфери 

обслуговування, будівництво нових житлових комплексів та котеджних 

містечок), просторова поширеність (відображає поширення функцій міст-

супутників на територію їх приміської зони) та географічне положення 

(відображає близькість до великого міста, транзитність, периферійність). За 

поєднанням цих ознак виділено п’ять функціональних типів міст-супутників.  

10. З метою узагальнюючої оцінки прояву демографічних, економічних, 

соціальних та екологічних проблем розвитку приміської зони Києва 

проведено кластерний аналіз, що дозволив згрупувати адміністративно-

територіальні одиниці за рівнем гостроти проблем на сучасному етапі 

розвитку (виділено 5 груп) та за ступенем загострення/поліпшення ситуації 

протягом останнього десятиліття (виділено 4 групи). Серед інших проблем, 

типових для міст-супутників Києва, є пасивна політика управління містом, 

недостатній рівень фінансового забезпечення, обмеженість територіальних 

(земельних) ресурсів, недостатній рівень інфраструктурного облаштування 

міст-супутників. 

11. З метою подолання проблем розвитку міст-супутників та приміської 

зони Києва необхідно розробити та реалізувати цілісну стратегію, яка б 

включала три диференційованих підходи залежно від гостроти проблем та 

тенденцій їх зміни: 1) підтримка позитивних тенденцій, подальше 

поліпшення демографічної, економічної, соціальної та екологічної ситуації 

(місто Бориспіль та Києво-Святошинський район); 2) підтримка позитивних 

тенденцій, значне поліпшення окремих складових соціально-економічного 

розвитку (міста Бровари, Ірпінь, Обухів, Броварський та Бориспільський 

райони); 3) подолання окремих негативних тенденцій, істотне поліпшення 

ситуації (на решті території приміської зони).  
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12. Найбільш сприятливі передумови для розвитку пост-субурбанізації 

у приміській зоні Києва в майбутньому мають Бровари (наявні окремі ознаки 

окраїнного міста – висока транспортна доступність, наявність достатньої 

кількості робочих місць, порівняно високий рівень самозабезпечення, а 

також формування нової місцевої територіальної ідентичності), смт Козин, с. 

Нові Петрівці, а також ареал сільських поселень навколо Броварів (з 

ознаками високої транспортної доступності, соціально-економічної 

привабливості, активної міської політики, наявності фінансових, 

територіальних (земельних) ресурсів). Найбільш імовірні ареали поширення 

процесів ексурбанізації та конртурбанізації розміщені у південно-західному 

та західному секторах приміської зони (вздовж Одеської та Житомирської 

трас).  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Приміська зона великого міста – це територія, що знаходиться у 

тісному функціональному взаємозв’язку з ним та включає такі елементи 

просторової структури: передмістя, міста-супутники, відкриті простори та 

території інфраструктурно-комунікаційного призначення. Міста-супутники 

характеризуються розташуванням поблизу великого міста, частковою 

функціональною незалежністю від нього, наявністю власної приміської зони, 

центрального ділового району. Головними функціями приміської зони є 

виробничі (промислові, агро-, та лісовиробничі), обслуговуючі (зовнішні, 

дифузійні та місцеві) та житлові. 

2. В результаті взаємодії великого міста та навколишньої території 

відбуваються процеси, що пов’язані із концентрацією та деконцентрацією 

населення і господарської діяльності: урбанізація та реурбанізація, з одного 

боку, та субурбанізація, пост-субурбанізація (в межах приміської зони), 

ексурбанізація, контрурбанізація (за межами приміської зони),  з іншого. 

Традиційне розуміння взаємодії «місто – сільська місцевість» як дихотомії  

змінюється його розумінням як континууму: «місто – субурбія – пост-субурбія  

– ексурбія – сільська місцевість». У просторовій структурі зони впливу 

великого міста доцільно виділяти такі три складові: приміська зона, 

урбанізований та метрополітенський регіони.  

3. Методика дослідження міст-супутників та приміської зони великого 

міста включає п’ять послідовних етапів: формулювання теоретичних засад; 

визначення територіальних меж об’єкту дослідження; характеристика факторів 

розвитку міст-супутників та приміської зони Києва; просторово-

функціональний аналіз; узагальнення результатів суспільно-географічного 

дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва. 

4. За результатами оцінки доступності навколишніх населених пунктів 

до Києва, виділено три пояси: одногодинної (приміська зона), двогодинної 

(метрополітенський регіон) та трьохгодинної доступності (максимальна сфера 

впливу Києва, територія його потенційної експансії). З урахуванням 
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функціонального та адміністративного критеріїв до складу приміської зони 

віднесено 9 адміністративних районів та 7 міст обласного підпорядкування. За 

критеріями розташування в межах приміської зони, статусу міста, прояву 

переважної більшості функцій, наявності містоформуючих підприємств та 

власної приміської зони визначено 11 міст-супутників з різним ступенем 

відповідності. 

5. У розвитку приміської зони та міст-супутників Києва виділено п’ять 

періодів залежно від складу та зміни функцій. У пострадянський період 

характер взаємодії Києва та приміської зони змінювався від експансії проблем 

Києва до передачі імпульсів розвитку та згодом експансії розвитку столиці. 

Демографічна ситуація та ситуація на ринку праці приміської зони Києва є 

порівняно сприятливими і характеризуються міграційним приростом, 

порівняно низьким рівнем безробіття та навантаження на одне вільне робоче 

місце. Протягом пострадянського періоду спостерігається стійке скорочення 

чисельності населення приміської зони, що головним чином зумовлено 

значним скороченням сільського населення. Позитивне сальдо природного 

приросту характерне для міст-супутників Обухова, Борисполя, Броварів, 

Ірпеня та Києво-Святошинського району; найвища міграційна привабливість – 

Бучі, Ірпеня, Українки та Києво-Святошинського району. Найістотніші 

демографічні загрози характерні для Макарівського та Фастівського районів, 

напруження на ринку праці – міста Васильків.  

Найвищий рівень економічної привабливості характерний для міст 

Бровари, Бориспіль, Обухів, Києво-Святошинського і Бориспільського 

районів, найнижчий – для міст Васильків, Фастів, Фастівського та 

Бородянського районів. Екологічні проблеми приміської зони Києва пов’язані 

з трьома групами чинників: накопичення промислових та будівельних 

відходів, поширення стихійних сміттєзвалищ; викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря та радіоактивне забруднення території внаслідок аварії 

на Чорнобильській АЕС. Факторний аналіз дозволив виявити такі визначальні 

чинники соціально-економічного розвитку міст-супутників та приміської зони: 

демографічний, виробничо-інвестиційний, а також фактори можливості 
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працевлаштування та транспортної доступності, доходів населення та 

екологічний.  

6. Найпотужнішим серед міст-супутників є промисловий комплекс 

Броварів, значний промисловий потенціал мають Бориспіль, Обухів, Українка, 

Вишневе, Боярка, Вишгород. Міста-супутники Вишгород, Українка та Ірпінь 

характеризуються середнім рівнем однорідності структури промислового 

виробництва, решта – різноманітністю структури. На приміську зону Києва 

припадає майже 45% продукції сільського господарства. Більше половини 

всієї сільськогосподарської продукції приміської зони виробляється у 

Вишгородському та Броварському районах.  

Зовнішні функції обслуговування у приміській зоні Києва передусім 

пов’язані із закладами транспортно-логістичної та туристично-рекреаційної 

інфраструктури, дифузійні функції – торговельно-ресторанної та фінансової 

інфраструктури, місцеві функції представлені всіма складовими 

інфраструктури. Високий рівень територіальної концентрації дифузійних 

функцій обслуговування спостерігається в Обухові, Українці, Вишневому, 

Вишгороді, порівняно низький – у Василькові та Боярці. Найвищий рівень 

диверсифікованості мають Бровари та Бориспіль, порівняно низький – Боярка 

та Українка.  

Приміська зона Києва характеризується значним рівнем концентрації 

житлового фонду (понад 57% житлового фонду Київської області) та 

порівняно високим рівнем забезпеченості населення житлом. Найвищі 

показники інфраструктурного облаштування житлового фонду характерні для 

Борисполя та Броварів, найменші – Василькова. Сучасною тенденцією 

розвитку приміської зони є будівництво котеджних містечок і 

багатоповерхових житлових будинків у поселеннях-супутниках. Найвищий 

рівень навантаження нових житлових функцій на місцеві громади характерний 

для міст-супутників Ірпінь, Вишневе та Вишгород, найнижчий – Василькова, 

Боярки, Фастова.  
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7. За поєднанням ознак поширення функцій та географічним 

положенням виділено п’ять функціональних типів міст-супутників Києва: із 

високим рівнем значимості, повноти, диверсифікованості, оновлюваності та 

просторової поширеності функцій (Бровари, Бориспіль), із порівняно високим 

рівнем всіх ознак поширення функцій, близькістю до Києва (Вишгород, 

Вишневе, Ірпінь), із порівняно високим рівнем значимості, повноти, 

диверсифікованості та порівняно низьким рівнем просторової поширеності 

функцій, близькістю до Києва (Боярка, Буча), із порівняно високим рівнем 

повноти, диверсифікованості та порівняно низьким рівнем оновлюваності 

функцій, транзитністю географічного положення (Обухів, Васильків), із 

порівняно низьким рівнем оновлюваності функцій та периферійністю 

географічного положення (Фастів, Українка).  

8. З метою подолання проблем розвитку міст-супутників та приміської 

зони Києва необхідно розробити та реалізувати цілісну стратегію, яка б 

включала три диференційованих підходи залежно від гостроти проблем та 

тенденцій їх зміни: 1) підтримка позитивних тенденцій, подальше поліпшення 

демографічної, економічної, соціальної та екологічної ситуації (місто 

Бориспіль та Києво-Святошинський район); 2) підтримка позитивних 

тенденцій, значне поліпшення окремих складових соціально-економічного 

розвитку (міста Бровари, Ірпінь, Обухів, Броварський та Бориспільський 

райони); 3) подолання окремих негативних тенденцій, істотне поліпшення 

демографічної та соціально-економічної ситуації (на решті території 

приміської зони). Найбільш сприятливі передумови для розвитку пост-

субурбанізації у приміській зоні Києва в майбутньому мають Бровари (наявні 

окремі ознаки окраїнного міста), смт Козин, с. Нові Петрівці, а також ареал 

сільських поселень навколо Броварів, ексурбанізації та конртурбанізації – у 

південно-західному та західному секторах приміської зони вздовж Одеської та 

Житомирської трас. 
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

Індикатори для ідентифікації меж приміської зони  
та міст-супутників Києва 

Таблиця А.1 
Індикатори функцій та стійкості зв’язків населених пунктів  

Північно-східного сектору приміської зони* 

Населені пункти 
Індикатори функцій Індикатори 

стійкості 
зв'язків виробничої обслуговуючої житлової 

Броварська міськрада 

м. Бровари + + +**  + + + + + + + + + 
Броварський район 

смт Велика Димерка  + + + + + +  + + + 
с. Княжичі  + + + + + +  
с. Красилівка  

 
+ + + +  

с. Зазим’я  
 

+ + + + 
смт Калинівка  + + 

  
+ + 

с. Рожни  
  

+ + + +  
с. Шевченкове  + 

  
+ + 

с. Гоголів  + 
  

+ +  
с. Пухівка  + 

  
+ + 

с. Літки  
 

+ + + + 
с. Богданівка  

  
+ + + 

с. Погреби  
  

+ + + 
с. Требухів  

  
+ + + 

смт Калита  + + 
   с. Погреби 

 
+ 

  с. Скибин  
  

+ 
 с. Бобрик  

   
+ + + 

с. Заворичі  
   

+ + + 
с. Рудня  

   
+ + 

с. Семиполки  
   

+ + 
Бобровицький район (Чернігівська область) 

м. Бобровиця  + 
  

+ + + 
с. Кобижча  

   
+ + + 

с. Браниця 
   

+ + 
с. Марківці 

   
+ + 

Носівський район (Чернігівська область) 
м. Носівка  + 

  
+ + + 

с. Червоні Партизани 
   

+ + 
Ніжинська міськрада (Чернігівська область) 

м. Ніжин  + + 
  

+ + 
Козелецький район (Чернігівська область) 

смт Козелець  + + 
   * Складено автором 

** Пояснення до цієї та наступних таблиць додатку А наведено у розділі 2 
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Таблиця А.2 
Індикатори функцій та стійкості зв’язків населених пунктів  

Південно-східного сектору приміської зони* 

Населені пункти 
Індикатори функцій Індикатори 

стійкості 
зв'язків виробничої обслуговуючої житлової 

1 2 3 4 5 
Бориспільська міськрада 

м. Бориспіль + + + + + + + + + + + + 

Бориспільський район 
с. Гора  +  + + + + + 
с. Проліски  + + + + + + + 
с. Щасливе  + + + + + + 
с. Проців  + + + 
с. Рогозів  + + + 
с. Чубинське + + + 
с. Іванків  + + + + 
с. Вишеньки  + + + + + + 
с. Мартусівка + + + 
с. Вороньків  + + + 
с. Велика Олександрівка  + + + 
с. Гнідин  + + + 
с. Старе  + 
с. Мирне  + 
с. Безуглівка + 
с. Жовтневе  + 
с. Мала Олександрівка  + + 
с. Дударків  + + 
с. Любарці  + 
с. Глибоке   + 

Баришівський район 
смт Баришівка + + + + +  
с. Перемога + + 
с. Ярешки + 
с. Волошинівка + + 
с. Селичівка + + 
с. Морозівка  + + 

Березанська міськрада 
м. Березань + + + +  

Яготинський район 
м. Яготин + + + + + +  
с. Супоївка + 



202 

Продовження табл. А.2 
 

1 2 3 4 5 
Згурівський район 

смт Згурівка +  

Переяслав-Хмельницька міськрада 
м. Переяслав-Хмельницьк. + + + + + 
с. Переяславське + + 
с. Пристроми + 

* Складено автором 

 
Таблиця А.3 

Індикатори функцій та стійкості зв’язків населених пунктів  
Південного сектору приміської зони* 

Населені пункти 
Індикатори функцій Індикатори 

стійкості 
зв'язків виробничої обслуговуючої житлової 

Обухівська міськрада 
м. Обухів + + + + + + + + + 
м. Українка + + + + + + + + 

Обухівський район 
смт Козин  + + + + + + + + 
с. Нові Безрадичі  + + + + 
с. Підгірці  + + + + 
с. Романків  + + 
с. Плюти  + + 
с. Трипілля + 
с. Креничі + 
с. Старі Безрадичі  + 
с. Перше Травня + 
с. Дерев’яна + 

Києво-Святошинський район 
с. Ходосівка  + + + + + 
с. Лісники  + + + + 

Кагарлицький район 
м. Кагарлик + + + + 
с. Балико-Щучинка + + 

Ржищівська міськрада 
м. Ржищів + 

* Складено автором 
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Таблиця А.4 
Індикатори функцій та стійкості зв’язків населених пунктів  

Південно-західного сектору приміської зони* 

Населені пункти 
Індикатори функцій Індикатори 

стійкості 
зв'язків виробничої обслуговуючої житлової 

Києво-Святошинський район 
м. Боярка + + + + + + + + + + 
м. Вишневе + + + + + + + + + + 
с. Петрівське  + + + + + + +  
смт Чабани  + + + + 
с. Крюківщина  + + + + + + + 
с. Віта-Поштова  + + + + + + 
с. Гатне  + + + + + 
с. Тарасівка  + + + + 
с. Нове  + + 
с. Новосілки  + + + + 
с. Кременище  + 
с. Хотів  + + + 
с. Малютянка  + + 

Васильківський район 
м. Васильків + + + + + + + + 
смт Глеваха  + + + + + + + + 
смт Гребінки  + + + 
смт Калинівка  + + + + + 
с. Крушинка  + + + 
с. Здорівка  + + + + 
с. Іванковичі   + + + 
с. Велика Бугаївка  + 
с. Зелений Бір  + 
с. Погреби  + 
с. Велика Вільшанка  + 
с. Устимівка  + 
с. Саливонки  + 
смт Дослідницьке  + 
с. Ковалівка + 
с. Мала Бугаївка + 
с. Митниця + 
с. Кодаки + 
с. Мархалівка + + + 
с. Путрівка  + + 
с. Рославичі   + 
с. Крячки  + 
с. Застугна  + 
с. Дерев'янки  + 
с. Руликів  + 
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Продовження табл. А.4 

с. Плесецьке  + + + 
с. Данилівка  + + 
с. Кожухівка  + + 

Фастівська міськрада 
м. Фастів + + + + + + + + + 

Фастівський район 
смт Борова  + + + + 
с. Триліси  + + + 
смт Кожанка  + + 
с. Дорогинка  +  
с. Червона Мотовилівка  + + + 
с. Велика Мотовилівка  + + + 

Білоцерківська міськрада 
м. Біла Церква + + + + + + 
м. Узин + + 
смт Терезине + 

* Складено автором 
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Таблиця А.5 

Індикатори функцій та стійкості зв’язків населених пунктів  
Західного сектору приміської зони* 

Населені пункти 
Індикатори функцій Індикатори 

стійкості 
зв'язків виробничої обслуговуючої житлової 

1 2 3 4 5 
Києво-Святошинський район 

с. Софіївська Борщігівка  + + + + + + + + + 
с. Білогородка  + + + + + + + 
с. Петропавл. Борщігівка  + + + + + + + + 
с. Стоянка  + + + + + 
с. Мила  + + + +  
с. Чайки  + + + + + + 
с. Капітанівка  + + + 
с. Музичі  + + + + 
с. Дмитрівка  + + + 
с. Петрушки  + + + + 
с. Гурівщина  + + + 
с. Бузова  + + + 
с. Горбовичі  + + 
с. Бобриця  + + 
с. Гореничі  + + +  
с. Гнатівка  + + 
с. Лісне  + 

Макарівський район 
смт Макарів + + + + + + + 
с. Калинівка  + + + + 
с. Колонщина  + + + + + 
с. Березівка  + + + 
с. Плахтянка  + + 
с. Гавронщина  + + 
с. Червона Слобода  + 
с. Мотижин  + + + 
с. Липівка  + 
с. Копилів  + + 
с. Ситняки + 
с. Калинівка + + 
с. Ясногородка  + + 
с. Северинівка  + 
с. Осикове  + 
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Продовження табл. А.5 

1 2 3 4 5 
с. Вітрівка  + 
с. Вишеград + 
с. Мар’янівка + 
с. Чорногородка + 
с. Маковище + 
с. Яблунівка  + 
с. Бишів  + 

* Складено автором 
 

Таблиця А.6 
Індикатори функцій та стійкості зв’язків населених пунктів  

Північно-західного сектору приміської зони* 

Населені пункти 
Індикатори функцій Індикатори 

стійкості 
зв'язків виробничої обслуговуючої житлової 

Ірпінська міськрада 
м. Ірпінь + + + + + + + + + + + + 
смт Гостомель  + + + + + + + + + 
смт Ворзель  + + + + + + + + + 

Бучанська міськрада 
м. Буча + + + + + + + + + + + + 

Києво-Святошинський район 
с. Михайлівка-Рубежівка  + + + + 
с. Мироцьке  + + + 
с. Горенка  + + + + 

Бородянський район 
смт Бородянка + + + + + + + 
смт Немішаєве  + + + + + 
смт Клавдієво-Тарасове  + + + + + 
смт Пісківка  + + + + + 
с. Блиставиця  + + + + 
смт Бабинці  + + 
с. Нове Залісся  + 
с. Пилиповичі  + + + 
с. Микуличі  + + + 
с. Козинці  + + + 
с. Луб'янка  + + 
с. Озера  + + 
с. Нова Буда + 
с. Загальці  + + 

* Складено автором 
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Таблиця А.7 

Індикатори функцій та стійкості зв’язків населених пунктів  
Північного сектору приміської зони* 

Населені пункти 
Індикатори функцій Індикатори 

стійкості 
зв'язків виробничої обслуговуючої житлової 

Вишгородський район 
м. Вишгород + + +  + + + + + +  + + +  
с. Нові Петрівці  + + + + + +  
с. Новосілки  + + + + + 
с. Пірнове  + +   + 
с. Старі Петрівці  + + + + + 
с. Гаврилівка  + + 
смт Димер  + + + 
с. Воропаїв  + + 
с. Катюжанка  + + + 
с. Лютіж  + + + + 
с. Глібівка  + + 
с. Ясногородка  + + + 
с. Демидів  + + + 
с. Козаровичі  + + + 
с. Хотянівка  + + + 
с. Нижча Дубечня  + 
с. Лебедівка  + + + 
с. Жукин  + + 
с. Ровжи + 

Іванківський район 
смт Іванків + + + + 

* Складено автором 
 

 



 

 

 

Рис. А.1. План існуючого використання території приміської зони Києва  
(за проектом Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року [14]) 

 



 

 

Рис. А.2. Ареали просторового впливу Києва та формування міжселенських трудових зв’язків  
(за проектом Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року [14]) 



 

Додаток Б 

Демографічна ситуація та ринок праці міст-супутників та приміської зони Києва 

 

Таблиця Б.1 

Динаміка чисельності населення міст-супутників Києва, осіб* 

Місто-супутник 1959 1970 1979 1989 2001 2011 2014 
Бровари 17 824 39 104 58 554 82 042 86 165 95 979 98 874 

Бориспіль 17 180 32 365 39 983 50 508 53 336 58 227 60 160 

Фастів 30 240 42 328 51 179 53 861 51 552 48 517 48 098 

Ірпінь 18 186 25 275 31 598 38 710 39 950 41 533 44 023 

Вишневе 4 900 10 554 23 239 30 669 34 295 36 712 38 011 

Васильків 20 450 26 741 32 852 40 277 39 340 36 357 36 888 

Боярка 19 465 28 991 34 197 38 773 34 502 34 951 35 558 

Вишгород 3 200 11 159 13 969 20 628 22 867 25 694 26 866 

Обухів 8 743 8 870 12 095 30 177 32 737 32 615 33 180 

Буча 6 884 19 392 23 528 26 115 28 279 27 460 29 805 

Українка - 10 244 14 393 16 327 13 978 15 338 15 775 

* Складено автором за даними переписів населення (1959, 1979, 1989, 2001 років) та [145; 146] 
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Таблиця Б.2 

Чисельність населення міських та сільських поселень приміської  
зони Києва, осіб * 

1989 2001 2014 
Міста-супутники 428 087 437 001 467 238 
Інші міські поселення 128 257 120 523 120 182 
смт Велика Димерка … 10 105 9 619 
смт Калита 5 447 4 982 4 745 
смт Калинівка Бров. р-ну … 3 878 3 802 
смт Козин 3 528 3 331 3 333 
смт Чабани 3 285 3 650 4 193 
смт Глеваха 10 755 8 835 8 679 
смт Калинівка Васильк. р-ну 6 227 5 704 5 315 
смт Гребінки 7 462 6 993 5 713 
смт Дослідницьке 2 458 2 167 1 915 
смт Борова 8 543 7 568 7 317 
смт Кожанка 3 469 2 697 2 098 
смт Макарів 12 072 11 860 10 145 
смт Кодра 1 991 1 756 1 444 
смт Гостомель 11 059 12 450 14 467 
смт Ворзель 9 108 5 777 5 836 
смт Клавдієво-Тарасове 5 565 4 727 5 069 
смт Немішаєве 6 529 6 178 7 340 
смт Бабинці 3 290 2 627 2 746 
смт Бородянка 12 907 12 353 13 167 
смт Пісківка 8 038 7 173 7 012 
смт Димер 6 524 5 817 5 846 
Сільські поселення 448 773 398 473 350 974 
Броварський район 77 202 62 617 50 244 
Бориспільська міськрада 607 617 0 
Бориспільський район 57 392 54 670 52 977 
Обухівська міськрада 0 0 446 
Обухівський район 24 604 21 464 16 702 
К-Святошинський район 83 403 81 907 84 519 
Васильківський район 52 378 46 768 36 166 
Фастівський район 32 836 27 280 21 727 
Макарівський район 41 580 34 822 25 985 
Бородянський район 28 227 24 423 22 062 
Вишгородський район 50 544 43 905 40 146 
ПРИМІСЬКА ЗОНА 1 005 117 955 997 938 394 

* Складено автором за даними переписів населення (1989, 2001 років) та [146] 
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Таблиця Б.3 

Щільність населення міст-супутників Києва* 

Місто-супутник 
Площа, км2 Щільність населення, 

осіб/км2 

1989 2013 1989 2013 
Бровари 21,58 34,00 3802 2890 
Бориспіль 18,53 37,01 2726 1609 
Вишгород 8,90 8,70 2318 3050 
Вишневе 4,60 6,70 6667 5591 
Ірпінь 15,96 37,05 2425 1159 
Буча 10,55 26,58 2475 1072 
Обухів 15,04 24,19 2006 1368 
Українка 7,85 9,07 2080 1725 
Боярка 11,00 11,22 3525 3148 
Васильків 17,82 21,03 2260 1744 
Фастів 39,75 43,15 1355 1118 

* Складено автором 

Таблиця Б.4 

Щільність сільського населення у приміській зоні Києва* 

Адміністративний 
район 

Площа, 
км

2 

Щільність населення, 
осіб/км2 

1989 2013 
Броварський  1,188 42,3 65,0 

Бориспільський  1,468 36,1 39,1 

Обухівський  0,760 22,0 32,4 

Києво-Святошинський  0,726 116,4 114,9 

Васильківський  1,184 30,5 44,2 

Фастівський  0,897 24,2 36,6 

Макарівський  1,364 19,1 30,5 

Бородянський  0,934 23,6 30,2 

Вишгородський  2,031 19,8 24,9 
* Складено автором 
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Таблиця Б.5 

Динаміка природного приросту (скорочення) населення у приміській зоні  
Києва, на 1000 осіб* 

2002 2009 2010 2011 2012 
Міста 

Бориспіль 
-3,7 0,5 2,6 2,4 2,7 

Бровари 
-3,0 3,0 2,8 3,4 2,8 

Буча 
…**  -0,7 -0,5 -0,6 -0,2 

Васильків 
-4,6 -0,6 -2,2 0,2 -1,0 

Ірпінь 
-4,9 -0,1 -0,8 1,0 1,5 

Обухів 
…***  … … 5,0 6,0 

Фастів 
-6,7 -1,5 -2,5 -3,4 -2,8 

Адміністративні райони 

Бориспільський 
-11,5 -7,6 -8,7 -5,5 -6,0 

Бородянський 
-12,2 -4,8 -5,8 -4,8 -4,1 

Броварський 
-9,7 -6,4 -7,4 -5,5 -5,4 

Васильківський 
-12,9 -9,0 -8,9 -8,5 -7,3 

Вишгородський 
-11,0 -4,7 -3,9 -3,0 -2,8 

К.-Святошинський 
-5,8 -0,5 -1,6 0,0 0,8 

Макарівський 
-16,9 -12,9 -11,3 -9,3 -9,9 

Обухівський 
-5,8 -0,7 -0,6 -6,3 -6,3 

Фастівський 
-18,6 -12,5 -13,7 -11,1 -10,3 

* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 
** Дані включено до складу Ірпеня 
*** Дані включено до складу Обухівського району 

 

 



 

Таблиця Б.6 

Динаміка народжуваності та смертності населення у приміській зоні Києва, на 1000 осіб* 

Коефіцієнти народжуваності Коефіцієнти смертності 
2002 2009 2010 2011 2012 2002 2009 2010 2011 2012 

Міста 
Бориспіль 7,9 12,8 13,9 12,9 12,6 11,6 12,3 11,3 10,5 9,9 
Бровари 7,1 13,3 12,7 12,6 13,0 10,1 10,3 9,9 9,2 10,2 
Буча …**  12,1 11,5 12,0 12,7 12,8 12,0 12,6 12,9 
Васильків 8,8 13,8 12,2 13,0 12,5 13,4 14,4 14,4 12,8 13,5 
Ірпінь 7,1 11,3 10,8 11,6 11,9 12,0 11,4 11,6 10,6 10,4 
Обухів …***  … … 14,1 14,7 … … … 9,1 8,7 
Фастів 9,1 13,6 13,2 12,0 13,3 15,8 15,1 15,7 15,4 16,1 
Адміністративні райони 
Бориспільський 6,9 11,6 10,0 11,4 11,9 18,4 19,2 18,7 16,9 17,9 
Бородянський 8,4 13,6 12,1 12,2 12,8 20,6 18,4 17,9 17,0 16,9 
Броварський 8,0 13,2 12,8 13,0 13,9 17,7 19,6 20,2 18,5 19,3 
Васильківський 6,8 12,4 11,6 12,2 12,5 19,6 21,4 20,5 20,7 19,8 
Вишгородський 7,1 13,1 13,0 12,6 13,3 18,1 17,8 16,9 15,6 16,1 
К.-Святошинський 8,0 13,5 12,7 13,0 14,1 13,9 14,0 14,3 13,0 13,3 
Макарівський 6,6 12,2 11,5 13,1 13,0 23,5 25,1 22,8 22,4 22,9 
Обухівський 7,5 13,2 13,1 12,1 12,0 13,3 13,9 13,7 18,4 18,3 
Фастівський 6,5 13,5 11,8 12,5 13,4 25,1 26,0 25,5 23,6 23,7 

* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 
** Дані включено до складу Ірпеня 
*** Дані включено до складу Обухівського району 

 

 



 

Таблиця Б.7 

Вікова структура населення приміської зони Києва, %* 

Населення 
допрацездатного  

віку 
працездатного  

віку 
післяпрацездатного 

віку 
2004 2013 2004 2013 2004 2013 

Міста 
Бориспіль 15,9 15,5 67,6 73,2 16,5 11,3 
Бровари 17,2 15,1 68,5 74,4 14,3 10,5 
Буча .. 14,9 … 71,2 … 13,9 
Васильків 17,6 15,9 64,3 70,5 18,1 13,6 
Ірпінь 14,6 13,7 69,4 76,3 16,0 10,0 
Обухів … 16,2 … 76,6 … 7,2 
Фастів 17,3 16,4 63,2 69,4 19,5 14,2 
Адміністративні райони    
Бориспільський 16,0 14,3 58,8 69,3 25,2 16,4 
Бородянський 16,3 15,7 60,9 69,7 22,8 14,6 
Броварський 16,1 15,8 60,5 68,2 23,4 16,0 
Васильківський 15,8 14,9 58,0 66,1 26,2 19,0 
Вишгородський 16,4 15,3 61,6 70,2 22,0 14,5 
К.-Святошинський 16,9 16,6 66,2 71,5 16,9 11,9 
Макарівський 16,9 14,9 54,2 65,1 28,9 20,0 
Обухівський 17,3 14,4 63,2 64,7 19,5 20,9 
Фастівський 16,4 15,6 53,6 64,4 30,0 20,0 

* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 
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Таблиця Б.8 

Навантаження на одне вільне робоче місце, вакансію у  
приміській зоні Києва, осіб* 

Адміністративно-
територіальні 
одиниці**  

2005 2009 2010 2011 2012 середнє за 
2009-2012 

Бориспільський 1 3 2 1 2 2 
Бородянський  3 8 9 3 13 8 
Броварський 1 4 5 4 4 4 
Васильківський 4 10 6 8 7 8 
Вишгородський  2 3 2 5 4 4 
К.-Святошинський  1 1 0 2 7 3 
Макарівський  5 11 6 10 11 10 
Обухівський 1 10 4 4 2 5 
Фастівський 2 3 4 4 3 4 
Ірпінська міськрада***  1 3 1 4 2 3 

* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 
** Дані по містах обласного підпорядкування включено до складу відповідних районів 
*** Дані по м. Буча включено до складу Ірпінської міськради 

 

Таблиця Б.9 

Динаміка рівнів зареєстрованого безробіття у приміській зоні Києва  
(на кінець року, %)* 

Адміністративно-
територіальні 
одиниці**  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Бориспільський 2,7 1,5 1,4 1,0 0,7 0,9 1,3 0,9 0,8 0,6 0,6 
Бородянський  3,8 2,3 2,6 2,2 1,9 1,9 2,4 1,3 1,0 0,6 0,7 
Броварський 2,4 1,6 1,5 1,3 1,1 0,8 1,3 0,6 0,7 0,7 0,8 
Васильківський 2,9 1,7 1,9 2,0 1,7 2,1 2,8 1,7 1,5 1,6 1,6 
Вишгородський  1,2 1,2 1,1 0,8 0,8 0,5 1,1 0,4 0,5 0,7 0,8 
К.-Святошинський  0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,8 0,4 0,4 0,3 0,4 
Макарівський  5,0 3,9 3,4 2,3 2,1 2,0 3,0 1,2 1,3 1,1 1,2 
Обухівський 2,7 2,3 1,4 1,2 1,0 0,7 1,8 1,4 1,2 0,9 1,0 
Фастівський 1,5 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8 1,4 1,1 1,1 1,1 1,0 
Ірпінська 
міськрада***  1,2 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 1,1 0,7 0,4 0,4 0,6 

* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 
** Дані по містах обласного підпорядкування включено до складу відповідних районів 
*** Дані по м. Буча включено до складу Ірпінської міськради 
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Таблиця Б.10 

Динаміка середньорічної кількості найманих працівників  
у приміській зоні Києва, тис. осіб*  

2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Міста 

Бориспіль 16,2 17,7 20,6 23,1 24,3 25,6 

Бровари 20,8 18,3 19,1 22,8 23,1 23,5 

Буча …**  … 2,8 3,9 4,2 4,6 

Васильків 8,5 5,9 6,5 8,4 8,7 9,4 

Ірпінь 18,5 16,6 13,5 15,5 16,0 17,1 

Обухів …***  … … … 10,3 11,4 

Фастів 11,8 12,8 13,3 13,0 11,8 12,1 

Адміністративні райони 

Бориспільський  12,1 11,6 10,4 11,5 12,1 12,0 

Бородянський  11,9 9,7 8,7 8,0 8,2 7,9 

Броварський  12,2 12,0 13,5 12,3 12,2 11,8 

Васильківський  16,0 15,0 12,1 9,9 9,7 10,0 

Вишгородський  15,6 17,6 17,9 19,1 18,1 19,4 

К.-Святошинський  36,2 34,0 39,8 45,9 47,3 48,0 

Макарівський  10,5 7,5 7,0 7,5 7,9 8,2 

Обухівський  21,8 17,7 17,1 18,4 9,8 8,0 

Фастівський  8,5 6,0 4,5 4,4 4,2 3,5 
* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 
** Дані включено до складу Ірпеня 
*** Дані включено до складу Обухівського району 

 



 

Додаток В 

Фактори соціально-економічної привабливості міст-супутників та приміської зони Києва 

Таблиця В.1 

Динаміка сальдо міграції у містах-супутниках Києва* 

Місто-супутник Сальдо міграції  В середньому за 

рік, на 1000 

жителів 

осіб на 1000 жителів 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Ірпінь 950 332 53 1101 23,3 8,0 1,3 26,0 14,7 

Буча  216 202 466 580 8,0 7,4 16,8 20,6 13,2 

Українка  176 198 134 184 11,7 13,0 8,7 11,8 11,3 

Вишгород    130 143 417 275 5,1 5,6 16,1 10,4 9,3 

Бровари 951 748 833 825 10,1 7,8 8,6 8,4 8,7 

Бориспіль 326 514 497 517 5,7 8,9 8,5 8,7 8,0 

Боярка 236 159 233 197 6,8 4,6 6,6 5,6 5,9 

Вишневе  204 -18 102 272 5,6 -0,5 2,8 7,3 3,8 

Васильків -282 16 64 280 -7,7 0,4 1,8 7,7 0,6 

Фастів -116 -45 15 2 -2,4 -0,9 0,3 0,0 -0,8 

Обухів -183 -58 90 27 -5,6 -1,8 2,7 0,8 -1,0 
* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 

 



 

 

Таблиця В.2 

Динаміка сальдо міграції у районах приміської зони Києва 

Адміністративні 

райони** 

Сальдо міграції  В середньому за 

рік, на 1000 

жителів 

осіб на 1000 жителів 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Києво-Святошинський 684 1184 1356 1120 8,3 14,2 16,0 13,2 12,9 

Бородянський 374 390 447 388 6,6 6,8 7,8 6,8 7,0 

Бориспільський 92 449 447 447 1,8 8,6 8,5 8,5 6,9 

Броварський 112 319 415 312 1,6 4,6 6,1 4,6 4,2 

Вишгородський  59 38 200 382 1,2 0,8 4,4 8,3 3,7 

Обухівський  -221 10 173 190 -10,3 0,5 8,5 9,5 2,0 

Фастівський -83 34 67 194 -2,6 1,1 2,1 6,2 1,7 

Васильківський  -469 -28 416 334 -7,9 -0,5 7,2 5,8 1,2 

Макарівський -319 -138 27 -115 -8,0 -3,5 0,7 -3,0 -3,5 
* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 
** Дані за адміністративними районами не включають міста-супутники, що мають статус міст районного значення 

 

 

 

 

 



 

Таблиця В.3 

Динаміка інтенсивності міграцій в адміністративно-територіальних одиницях приміської зони Києва* 

Адміністративно-
територіальні одиниці 

Прибуло, осіб Вибуло, осіб 
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Бориспіль 874 1204 1265 1304 1335 548 690 768 787 830 

Бровари 1814 1601 1849 1855 1253 863 853 1016 1030 940 

Буча  454 486 817 1113 1760 238 284 351 533 439 

Васильків 146 393 598 820 698 428 377 534 540 495 

Ірпінська міськрада 1927 1667 2013 3585 3326 891 1225 1691 2266 2005 

Обухівська міськрада … … 554 513 411 … … 465 484 479 

Фастів 267 340 433 449 446 383 385 418 447 464 

Бориспільський 617 1055 1115 1049 1255 525 606 668 602 656 

Бородянський 927 922 1040 1026 1028 553 532 593 638 676 

Броварський 851 1050 1184 1050 914 739 731 769 738 724 

Васильківський  238 712 1216 1250 1279 707 740 800 916 857 

Вишгородський 909 968 1589 1692 1451 720 787 972 1035 970 

К-Святошинський 2652 3008 3935 4812 6021 1528 1683 2244 3223 2708 

Макарівський 257 467 616 688 479 576 605 589 803 494 

Обухівський 499 871 835 724 654 727 721 528 350 371 

Фастівський 238 374 468 524 449 321 340 401 330 358 
* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 
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Таблиця В.4 

Динаміка структури сальдо міграції в адміністративно-територіальних  
одиницях приміської зони Києва, осіб* 

Адміністративно-
територіальні одиниці 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 
м. Бровари 
міждержавна  41 62 98 121 55 
міжрегіональна  729 650 667 720 278 
внутрішньорегіональна  181 36 68 -16 -20 
Броварський район 
міждержавна  21 77 63 37 
міжрегіональна  161 233 331 287 
внутрішньорегіональна  -70 9 21 -12 
м. Бориспіль 
міждержавна  20 25 27 61 53 
міжрегіональна  252 423 389 394 428 
внутрішньорегіональна  54 66 81 62 24 
Бориспільський район 
міждержавна  17 29 58 70 
міжрегіональна  99 395 387 382 
внутрішньорегіональна  -24 25 2 -5 
Обухівська міськрада 
міждержавна  26 36 
міжрегіональна  183 96 
внутрішньорегіональна  -120 -103 
Обухівський район 
міждержавна  56 7 24 35 
міжрегіональна  -223 186 209 263 
внутрішньорегіональна  -61 -43 74 76 
К-Святошинський район 
міждержавна  18 5 149 316 
міжрегіональна  1088 1263 1615 1240 
внутрішньорегіональна  18 57 -73 33 
м. Васильків 
міждержавна  3 22 49 42 20 
міжрегіональна  -227 35 45 173 187 
внутрішньорегіональна  -58 -41 -30 65 -4 
Васильківський район 
міждержавна  20 25 25 43 
міжрегіональна  -382 11 426 327 
внутрішньорегіональна  -107 -64 -35 -36 
м. Фастів 
міждержавна  -19 -10 23 9 3 
міжрегіональна  -55 -12 -9 6 -15 
внутрішньорегіональна  -42 -23 1 -13 -6 
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Продовження табл. В.4 

1 2 3 4 5 6 
Фастівський район 
міждержавна  -1 -3 17 19 
міжрегіональна  -61 35 31 121 
внутрішньорегіональна  -21 2 19 54 
Макарівський район 
міждержавна  3 9 24 50 
міжрегіональна  -253 -107 39 -141 
внутрішньорегіональна  -69 -40 -36 -24 
м. Буча 
міждержавна  15 9 17 34 30 
міжрегіональна  174 201 366 417 1031 
внутрішньорегіональна  27 -8 83 129 260 
Ірпінська міськрада 
міждержавна  19 13 75 66 84 
міжрегіональна  997 459 349 1207 1245 
внутрішньорегіональна  20 -30 -102 46 -8 
Бородянський район 
міждержавна  18 21 41 48 
міжрегіональна  257 287 358 264 
внутрішньорегіональна  99 82 48 76 
Вишгородський район 
міждержавна  10 10 35 61 
міжрегіональна  206 191 596 592 
внутрішньорегіональна  -27 -20 -14 4 
* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 

 



 

Таблиця В.5 

Показники інвестиційної привабливості адміністративно-територіальних одиниць приміської зони Києва*  

Обсяги прямих інвестицій на кінець року 
наростаючим підсумком (акціонерний капітал),  

Капітальні інвестиції, у фактичних цінах 

млн. доларів США на одну особу, дол. США млн. грн. на одну особу, грн. 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Міста-супутники 
Бориспіль 105,3 113,9 136,8 1 838,5 1 965,9 2 334,4 1803 3320 2623 31 479,2 57 302,2 44 760,5 
Бровари 164,0 199,1 198,5 1 726,7 2 074,2 2 045,2 321 741 359 3 379,7 7 719,7 3 698,9 
Буча  9,1 10,3 10,4 334,0 374,3 371,7 97 79 103 3 559,9 2 870,5 3 681,6 
Васильків 66,1 67,0 67,1 1 841,7 1 857,4 1 855,0 73 118 55 2 033,9 3 271,3 1 520,5 
Ірпінь 16,7 18,4 19,6 222,3 243,7 256,5 343 469 721 4 566,3 6 211,2 9 435,1 
Обухів 57,9 75,6 118,9 1 753,9 2 281,3 3 558,7 133 284 279 4 029,0 8 569,9 8 350,6 
Фастів 5,5 7,8 10,7 114,4 161,6 223,4 150 92 89 3 118,8 1 905,9 1 857,8 
Райони 
Бориспільський 68,7 86,6 120,3 1 309,5 1 648,7 2 282,9 361 594 901 6 881,0 11 308,4 17 098,3 
Бородянський 30,8 30,7 30,7 544,4 541,8 539,0 81 117 84 1 431,6 2 065,0 1 474,7 
Броварський 496,8 513,6 519,6 7 209,6 7 469,9 7 550,8 431 652 799 6 254,7 9 482,8 11 611,0 
Васильківський  14,5 21,6 22,5 249,7 374,0 390,0 363 475 504 6 252,1 8 225,5 8 735,3 
Вишгородський 93,5 85,8 95,7 1 300,7 1 191,5 1 320,8 1346 1536 2921 18 724,3 21 329,8 40 315,1 
К.-Святошинський 178,6 183,8 200,5 1 165,0 1 188,3 1 282,1 2294 2595 2863 14 963,4 16 777,5 18 307,8 
Макарівський 29,1 32,6 36,1 734,4 831,5 929,9 127 184 230 3 205,2 4 693,2 5 924,4 
Обухівський 1,3 1,6 1,6 36,6 45,0 44,9 343 331 369 9 651,0 9 299,3 10 350,4 
Фастівський 1,9 2,1 2,0 59,3 66,2 64,2 72 217 48 2 246,4 6 842,9 1 540,4 

* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 
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Таблиця В.6 

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати найманих 
працівників у містах-супутниках та адміністративних районах приміської  

зони Києва, грн.* 

 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Міста-супутники 

Бориспіль 503 1056 1382 1810 2188 2846 3445 4045 4642 5015 

Бровари 233 625 882 1119 1471 1889 1760 1972 2486 3068 

Буча ... … ... … 1511 2051 1982 2203 2521 2797 

Васильків 175 487 648 867 1160 1632 1706 2170 2582 2202 

Ірпінь 274 676 866 1158 1487 1950 1990 2164 2623 2997 

Обухів ... … ... … ... ... … ... 3271 3638 

Фастів 308 814 978 1263 1613 2224 2299 2486 3074 3400 

Адміністративні райони 

Бориспільський  180 762 1259 1511 1953 2913 3756 3923 4617 5425 

Бородянський  195 500 696 886 1168 1527 1524 1738 2057 2369 

Броварський  347 677 936 1221 1644 2093 2366 2591 3102 3538 

Васильківський  195 448 653 884 1174 1542 1464 1814 2009 2333 

Вишгородський  269 788 993 1259 1632 2148 2217 2356 3094 3528 

К.-Святошинський  313 656 873 1109 1408 1962 1931 2234 2775 3187 

Макарівський  169 441 615 795 1146 1875 1958 2760 4432 3821 

Обухівський  326 785 1053 1365 1674 2144 2278 2629 2908 3588 

Фастівський  187 426 592 757 956 1243 1401 1852 2102 2280 

* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 
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Таблиця В.7 

Обсяги експорту-імпорту товарів у районах і містах приміської зони  
Києва у 2012 році* 

 

Експорт Імпорт Сальдо 

торгового 

балансу, 

млн. дол. 

США 

млн. 

дол. 

США 

частка в 

Київській 

області, % 

млн. 

дол. 

США 

частка в 

Київській 

області, % 

Міста-супутники  

Бориспіль 136,5 6,9 496,3 10,4 -359,8 

Бровари 40,6 2,0 408,2 8,5 -367,6 

Буча 16,2 0,8 64,4 1,3 -48,2 

Васильків 7,0 0,4 96,7 2,0 -89,7 

Ірпінь 44,9 2,3 42,3 0,9 2,6 

Обухів 92,8 4,7 277,2 5,8 -184,4 

Фастів 86,0 4,3 84,7 1,8 1,3 

Адміністративні райони  

Бориспільський 93,6 4,7 555,7 11,6 -462,1 

Бородянський 18,0 0,9 22,2 0,5 -4,2 

Броварський 20,4 1,0 217,2 4,5 -196,8 

Васильківський 56,3 2,8 64,6 1,3 -8,3 

Вишгородський  41,7 2,1 240,9 5,0 -199,2 

К.-Святошинський 163,3 8,2 1431,6 29,9 -1268,3 

Макарівський 7,1 0,4 15,1 0,3 -8,0 

Обухівський 8,8 0,4 36,6 0,8 -27,8 

Фастівський 0,5 0,0 1,6 0,0 -1,1 
* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 
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Таблиця В.8 

Обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферу від стаціонарних  
джерел забруднення у поселення приміської зони Києва* 

Населений пункт 

Обсяги викидів забруднювальних речовин в 
атмосферу від стаціонарних джерел забруднення 

Всього, т 
У розрахунку на душу 

населення, кг 

2011 2012 2011 2012 
1 2 3 4 5 

Північно-східний сектор 
м. Бровари 183,2 173,4 1,9 1,8 
смт Велика Димерка 33,2 34,0 3,5 3,5 
смт Калита 20,0 20,0 4,1 4,2 
смт Калинівка 11,5 57,0 3,1 15,2 
с. Залісся 13,1 13,0 21,9 21,8 
с. Гоголів 0,2 0,1 0,0 0,0 
с. Зазим'я 10,2 10,2 4,7 4,7 
с. Рожівка 153,9 153,9 340,6 340,6 
с. Рудня 53,9 55,0 24,3 24,8 

Південно-східний сектор 
м. Бориспіль 151,0 138,2 2,6 2,3 
с. Іванків 1,7 0,0 0,5 0,0 
с. Мартусівка 3,5 0,0 3,4 0,0 
с. Мирне 33,7 33,7 20,2 20,2 
с. Рогозів 4,8 6,0 1,6 2,1 
с. Старе 6,7 6,2 2,3 2,1 
с. Проліски 23,9 7,3 12,9 3,9 

Південний сектор 
м. Обухів 594,7 587,6 17,9 17,6 
м. Українка 91702,8 109182,2 6078,3 7236,8 
с. Плюти 0,0 13,8 0,0 184,0 
смт Козин 13,0 0,0 4,1 0,0 
с. Жуківці 30,3 0,0 36,8 0,0 
с. Верем'я 0,0 28,2 0,0 81,6 
с. Дерев'яна 0,0 0,0 0,0 0,0 
с. Підгірці 4,7 4,8 9,4 9,8 
с. Креничі 1,5 1,5 10,8 10,8 
с. Нові Безрадичі 9,8 11,9 32,4 39,0 
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Продовження табл. В.8 

1 2 3 4 5 
Південно-західний сектор 

м. Вишневе 99,7 94,1 2,7 2,5 
м. Боярка 11044,0 3963,7 317,4 112,5 
с. Тарасівка 2,9 3,1 0,6 0,6 
с. Забір’я 1,2 0,0 0,7 0,0 
с. Круглик 3,3 3,3 10,2 10,2 
смт Чабани 16,8 19,5 4,7 4,9 
с. Віта-Поштова 19,6 19,6 12,4 12,4 
м. Васильків 113,4 97,3 3,1 2,7 
смт Глеваха 0,9 0,9 0,1 0,1 
смт Гребінки 205,3 183,0 35,3 31,7 
смт Дослідницьке 4,8 2,4 2,5 1,2 
смт Калинівка 63,6 42,4 12,0 8,0 
с. Данилівка 33,3 60,7 9,3 16,9 
с. Кожухівка 84,8 50,3 56,0 33,2 
с. Безп’ятне 17,8 17,8 40,6 40,6 
с. Залізне 0,0 4,6 0,0 12,3 
с-ще Зелений Бір 66,3 66,3 84,7 84,7 
с. Митниця 1,7 1,7 2,2 2,2 
с. Путрівка 7,4 10,2 4,7 6,4 
с. Крячки 5,9 2,3 97,7 39,0 
с. Соколівка 1,8 1,8 3,7 3,7 
с. Тростинська Новоселиця 0,0 8,6 0,0 33,7 
м. Фастів 139,9 131,9 2,9 2,7 
смт Борова 13,3 13,6 1,8 1,9 
с. Ярошівка 8,5 8,5 32,1 32,1 
с. Триліси 8,7 0,0 3,6 0,0 

Західний сектор 
с. Білогородка 1,5 0,2 0,3 0,0 
с. Гореничі 0,4 0,4 0,2 0,2 
с. Стоянка 3,9 3,5 9,6 8,8 
с. Музичі 1,1 1,3 0,8 1,0 
с. Петропавлівська Борщагівка 0,4 0,4 0,1 0,1 
с. Чайки 1,6 0,4 4,4 1,0 
смт Макарів 87,2 80,8 8,3 7,9 
с. Садки-Строївка 6,4 5,0 53,2 41,0 
с. Бишів 1,2 1,6 0,4 0,6 
с. Березівка 1,0 0,0 5,3 0,0 
с. Небелиця 1,9 1,9 3,1 3,1 
с. Соснівка 5,2 5,2 7,8 7,8 
с. Червона Слобода 0,5 0,5 1,2 1,0 

с. Чорногородка 1,1 1,1 1,6 1,6 
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Продовження табл. В.8 

1 2 3 4 5 
Північно-західний сектор 

м. Буча 293,4 160,4 10,6 5,7 
м. Ірпінь 6,6 2,3 0,1 0,0 
смт Ворзель 17,0 16,3 3,0 2,9 
смт Гостомиль 981,0 1153,5 68,7 80,7 
с. Горенка 15,2 15,2 2,8 2,8 
с. Мироцьке 3,8 0,0 2,5 0,0 
смт Бородянка 113,1 174,8 8,8 13,3 
смт Бабинці 17,6 0,2 6,6 0,1 
смт Пісківка 15,2 15,2 2,1 2,2 
смт Немішаєве 1,1 0,9 0,2 0,1 
с. Озера 117,7 108,5 144,3 133,0 

Північний сектор 
м. Вишгород 197,3 301,7 7,8 11,4 
смт Димер 222,4 286,4 37,7 49,5 
с. Вища Дубечня 11,8 12,7 14,3 15,4 
с. Гаврилівка 434,2 464,6 140,8 150,7 
с. Тарасівщина 60,7 59,1 168,2 163,6 
с. Демидів 1,6 3,9 0,4 1,1 
с. Жукин 13,4 15,0 12,2 13,7 
с. Катюжанка 11,0 8,4 2,6 2,0 
с. Лютіж 9,0 9,0 4,0 4,0 
с. Нові Петрівці 5,3 5,6 0,7 0,7 
с. Пірнове 3,2 2,5 4,6 3,7 
с. Синяк 0,0 37,1 0,0 38,6 
с. Старі Петрівці 0,7 0,5 0,2 0,2 
с. Сухолуччя 11,6 11,6 29,2 29,2 

* Складено автором за даними Державної служби статики України 
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Таблиця В.9 

Представлення міст-супутників та поселень приміської зони в інформаційному  
просторі Інтернет* 

Населений 
пункт 

Назва сайту Адреса сайту 

1 2 3 
Міста-супутники 

Бровари Офіційний сайт Броварської 
міської ради 

http://brovary-rada.gov.ua 

Неофіційний сайт міста Бровари 
(Інститут трансформації 
суспільства) 

http://brovary.osp-ua.info 

Незалежний броварський сайт http://www.brovari.kiev.ua 
Інформаційний портал http://brovary.info 
Неофіційний сайт http://brovary.com.ua 

Бориспіль Офіційний сайт Бориспільської 
міської ради 

http://borispol-rada.gov.ua 

Міський сайт Борисполя http://www.borispol.org.ua 
Неофіційний сайт міста Бориспіль 
(Інститут трансформації 
суспільства) 

http://boryspil.osp-ua.info 

Обухів Офіційний сайт міста Обухів http://obukhiv.kiev.ua 
Українка Сайт міста Українка http://ukrainka.org 
Вишневе Офіційний портал міста Вишневе http://vyshneve.org 
Боярка Офіційний веб-портал Боярської 

міської ради 
http://www.boyarka-inform.com 

Інформаційний портал http://boyarka.info 
Неофіційний сайт http://www.boyarka-city.com 

Васильків Офіційний сайт Васильківської 
міської ради 

http://vasylkivrada.gov.ua 

Неофіційний сайт міста Васильків 
(Інститут трансформації 
суспільства) 

http://vasylkiv.osp-ua.info 

Фастів Офіційний сайт Фастівської 
міської ради 

http://fastiv-rada.gov.ua 

Неофіційний сайт міста Фастів 
(Інститут трансформації 
суспільства) 

http://fastiv.osp-ua.info 

Ірпінь Офіційний веб-сайт Ірпінської 
міської ради 

http://irpin-rada.org 

Буча Офіційний сайт Бучанської 
міської ради 

http://bucha-rada.gov.ua 

Бучанський Інтренет портал http://bucha.com.ua 
Вишгород Офіційна сторінка міста Вишгород http://вишгород.com.ua 

Неофіційний сайт міста Вишгород 
(Інститут трансформації 
суспільства) 

http://vyshgorod.osp-ua.info 
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Продовження табл. В.9 

1 2 3 
Броварський район 

смт Калинівка Сайт селищної ради  http://kalynivka.in.ua 
смт Велика 
Димерка 

 Великодимерський інтернет-
портал  

http://veldym.ucoz.ua 

с. Гоголів Офіційний веб-сайт сільської ради http://gogoliv.org 
с. Красилівка Сайт територіальної громади  http://www.krasylivka-

rada.gov.ua 
с. Пухівка Сайт територіальної громади  http://www.pukhivka-

rada.gov.ua 
с. Рожівка Офіційний веб-сайт села  http://www.rozhivka-

rada.gov.ua 
с. Требухів Офіційний сайт сільської ради  http://www.trebukhiv-

rada.gov.ua 
с. Бобрик Сайт територіальної громади  http://bobrik-gov.ucoz.ua 
с. Богданівка Офіційний веб-сайт села http://www.bohdanivka-

rada.gov.ua 
с. Зазим’я Офіційне представництво 

сільської ради в Інтернеті  
http://www.zazimye.in.ua 

с. Літки Сайт сільської ради  http://litkivska.ucoz.ru 
с. Літочки Офіційний веб-сайт села  http://www.litochky-rada.gov.ua 
с. Мокрець Офіційний веб-сайт сільської ради  http://www.mokrets-rada.gov.ua 
с. Рудня Офіційний веб-сайт сільської ради  http://www.rudnya-rada.gov.ua 
с. Русанів Офіційний сайт села  http://www.rusaniv-rada.gov.ua 
с. Семиполки Сайт сільської ради  http://rada-semipolki.gov.ua 
с. Шевченкове Офіційний сайт сільської ради  http://shevchenkove-sr.ucoz.ru 
с. Плоске Сайт територіальної громади  http://ploske.at.ua 
с. Погреби Сайт сільської ради  http://pogreburada.ucoz.ua 

Бориспільський район 
с. Проліски  Сайт села  http://proliski.org.ua, 

http://proliski.at.ua 
с. Щасливе  Сайт територіальної громади  http://shchaslyve.at.ua 
с. Дударків  Сайт села  http://www.dudarkiv.in.ua 

Обухівський район 
смт Козин Сайт селищної ради  http://www.kosin.org.ua 
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Продовження табл. В.9 

1 2 3 
Києво-Святошинський район 

с. Петрівське   Сайт сільської ради  http://rada.petrivske.com 
с. Бобриця Сайт спільноти села  http://www.bobrytsya.kiev.ua 
с. Білогородка  Інформаційний портал села  http://www.belogorodka.info 
с. Хотів Сайт села  http://hotiv.at.ua 
с. Тарасівка Сайт села  http://tarasovka-ks.at.ua 

Васильківський район 
смт Глеваха  Інформаційний сайт селища  http://glevaha.com 

Макарівський район 
смт Макарів Інформаційний сайт селища  http://makariv.com.ua 
с. Юрів Сайт сільської ради  http://yurovsel.org.ua 

Вишгородський район 
с. Нові Петрівці Офіційний веб-сайт сільської ради  http://novipetrivtsi-rada.gov.ua 

* Складено автором  
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Таблиця В.10 

Наявність містобудівної документації (генеральних планів населених  
пунктів) у поселеннях Києво-Святошинського району Київської області* 

Населений пункт Рік розробки, 
затвердження 

Термін дії Стадія нового 
генплану 

1 2 3 4 
м. Боярка 2009 2029 погодження 
м. Вишневе 2009 2029  
смт Чабани 1984 2004 затвердження 
с. Новосілки 1976 1996 затвердження 
с. Білогородка 1998 2018  
с. Шевченкове 1998 2018  
с. Бобриця 2012 без терміну дії  
с. Бузова 1984 2004 у 2010 пролон-

говано до 2015 
с. Буча 1997 2017  
с. Гурівщина 1986 2006 у 2010 пролон-

говано до 2015 
с. Любимівка 1983 2003 у 2010 пролон-

говано до 2015 
с. Хмільна 2010 2030  
с. Віта-Поштова 2005 2025  
с. Юрівка 2010 2030  
с. Гатне 1996 2016 погодження 
с. Гореничі 2010 2030  
с.Гнатівка 1993 2013 розроблення 
с. Лука 2011 2031  
с. Стоянка 2010 2030  
с. Горенка 1999 2019  
с. Мощук 1999 2019  
с. Забір’я 1983 2003 розроблення 
с. Княжичі 1992 2012 розроблення 
с. Жорнівка 1992 2012 незавершений 
с. Крюківщина 2008 2028 розроблення 
с. Малютянка 2007 2027 один план на 

обидва села с. Іванків 2007 2027 
с. Дмитрівка 2013 без терміну дії  
с. Капітанівка 2013 без терміну дії  
с. Мила 2014 без терміну дії  
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Продовження табл. В.10 

1 2 3 4 
с. Лісники 1975 1995 розроблення 
с. Личанка 1996 2016  
с. Мироцьке 2010 2030  
с. Михайлівка-
Рубежівка 

2010 2030  

с. Забуччя 2010 2030  
с. Музичі 1973 1993 погодження 
с. Неграші 1973 1993 погодження 
с.П.Борщагівка 1997 2017  
с. Чайки 2011 2031  
с. Петрівське 1997 2017  
с. Петрушки 2012 без терміну дії  
с. С.Борщагівка 2013 без терміну дії  
с. Тарасівка 1987 2007 розроблення 
с. Нове 2005 2025  
с. Ходосівка 2008 2028  
с. Хотів 2009 2029  
с. Кременище 2009 2029  
с. Шпитьки 1991 2011 погодження 
с. Горбовичі 2013 без терміну дії  
с. Мрія 1991 2011 погодження 
с. Лісне - - погодження 
* Складено за даними «Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації на 
території Києво-Святошинського району Київської області на 2012-2015 роки» від 12 квітня 
2012 року; уточнено за даними УкрНДПІ Цивільбуд 
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Рис. В.1. Генеральні плани міст Бровари та Буча (розроблені ДП «Український 
державний НДІ проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя». Режим 

доступу: http://www.dipromisto.gov.ua/index.php?categoryid=23) 
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Рис. В.2. Генеральний план міста Васильків (розроблений ДП «Український 
державний НДІ проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя». Режим 

доступу: http://www.dipromisto.gov.ua/index.php?categoryid=23) 
 

 

Рис. В.3. Генеральний план міста Фастів (розроблений ДП «УкрНДПІ 
Цивільбуд». Режим доступу: http://ukrcsb.com.ua/index.php/katalog-

proektiv/cityplanning) 
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Рис. В.4. Генеральні плани міста Обухів та смт Пісківка (розроблені ДП 

«НДПІ містобудування». Режим доступу: http://ndpi.com.ua/projects2.html) 
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Рис. В.5. Генеральний план сіл Гавронщина та Копилів Макарівського району 
(розроблені ДП «НДПІ містобудування». Режим доступу: 

http://ndpi.com.ua/projects2.html) 
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Рис. В.6. Генеральні плани сіл Капітанівка та Мила Києво-Святошинського 
району (розроблені ДП «УкрНДПІ Цивільбуд». Режим доступу: 

http://ukrcsb.com.ua/index.php/katalog-proektiv/cityplanning) 
 

 

 



239 

 

 

Рис. В.7. Проектні межі міста Боярка (за [7]) 
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Додаток Д 

Результати факторного аналізу показників, що відображають чинники 
соціально-економічного розвитку міст-супутників та приміської зони 

Києва 
Таблиця Д.1 

Абсолютні, відносні та кумулятивні значення дисперсії кожного 
 з факторів* 

Фактори Дисперсія 
Частка 
загальної 
дисперсії 

Кумуля-
тивна 

дисперсія 

Кумуля-
тивний % 

1 8,169265 38,90126 8,16927 38,9013 
2 3,451239 16,43447 11,62050 55,3357 
3 2,353933 11,20920 13,97444 66,5449 
4 1,837531 8,75015 15,81197 75,2951 
5 1,379858 6,57075 17,19182 81,8658 
6 1,146439 5,45924 18,33826 87,3251 
7 0,865399 4,12095 19,20366 91,4460 
8 0,604708 2,87956 19,80837 94,3256 
9 0,348494 1,65950 20,15687 95,9851 
10 0,302872 1,44225 20,45974 97,4273 
11 0,270232 1,28682 20,72997 98,7141 
12 0,195923 0,93297 20,92589 99,6471 
13 0,055351 0,26358 20,98124 99,9107 
14 0,013944 0,06640 20,99519 99,9771 
15 0,004813 0,02292 21,00000 100,0000 
* Розраховано автором  
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Рис. Д.1. Графік дисперсій для визначення оптимальної кількості факторів за 
критерієм «камєянистого осипу» (побудовано автором) 
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Таблиця Д.2 
Результати обрахунку факторних навантажень* 

 Показник Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 
    1** 0,711613 0,299650 0,102546 0,333051 0,315719 0,223723 

2 -0,523626 0,418605 0,047067 0,247128 0,549175 0,019070 
3 -0,966526 -0,084068 0,001447 -0,053046 0,100052 -0,124565 
4 0,920379 0,227687 0,013343 0,138258 0,062161 0,146148 
5 0,155356 0,468022 0,164654 -0,674345 0,183561 -0,355544 
6 0,938329 0,054113 0,076535 0,196792 -0,095513 -0,202279 
7 -0,938106 -0,146325 -0,107050 -0,054723 0,055436 0,266931 
8 -0,934532 -0,074201 -0,089839 -0,205917 0,077747 0,214141 
9 -0,261764 -0,393249 0,008443 -0,595086 0,358705 0,173432 
10 -0,248281 -0,407668 -0,090412 -0,675114 0,216163 0,236664 
11 0,186044 0,904330 0,091463 0,171823 0,087111 0,064982 
12 -0,319745 -0,175184 -0,526628 -0,598993 -0,070019 -0,193320 
13 -0,349820 -0,293609 -0,448766 -0,689676 0,014120 -0,038848 
14 0,301308 0,256002 -0,062700 0,843386 0,183144 -0,031903 
15 0,499961 -0,152931 0,365472 -0,323035 -0,470580 0,213905 
16 0,120229 0,840660 0,138076 0,242495 -0,131406 -0,003132 
17 0,053149 0,032099 0,954365 -0,023683 -0,103323 -0,104516 
18 0,029974 0,265150 0,911215 0,078514 -0,035266 -0,131568 
19 -0,005686 0,242899 0,182910 0,191643 -0,783624 0,103984 
20 -0,194813 -0,855140 -0,192465 -0,085797 0,086801 0,047153 
21 -0,189218 0,024433 -0,205136 0,013975 -0,079142 0,866489 

Загальна 
дисперсія 6,041936 3,486195 2,571021 3,332127 1,567207 1,339778 

Частка 
загальної 
дисперсії 

0,287711 0,166009 0,122430 0,158673 0,074629 0,063799 

* Розраховано автором  
** Для факторного аналізу використано такі показники: 1 – темп приросту 

населення за 2009-2012 роки, 2 – середньорічний коефіцієнт народжуваності за 2009-2012 
роки, 3 – середньорічний коефіцієнт смертності за 2009-2012 роки; 4 – сумарне сальдо 
природного приросту (скорочення) населення на 1000 жителів за 2009-2012 роки; 5, 6, 7 – 
частка населення � ісля працездатн, працездатного та � ісля працездатного віку відповідно в 
середньому за 2009-2012 роки, 8 – середньорічне демографічна навантаження осіб 
молодших та старших вікових груп на працездатне населення у 2009-2012 роках, 9 – 
середньорічне навантаження на одне вільне робоче місце, вакансію у 2009-2012 роках, 10 – 
середньорічний рівень зареєстрованого безробіття у 2009-2012 роках, 11 – середньорічна 
кількість найманих працівників у 2009-2012 роках, 12 – найкоротша відстань до Києва 
транспортними магістралями, 13 – найкоротший час досягнення Києва громадським 
транспортом, 14 – сумарне сальдо міграції у 2009-2012 роках, 15 – частка міжрегіональних 
міграцій у загальному міграційному прирості населення в середньому за 2009-2012 роки, 16 
– середньорічні обсяги капітальних інвестицій у розрахунку на душу населення за 2009-
2012 роки, 17 – середньорічні обсяги прямих іноземних інвестицій у розрахунку на душу 
населення у 2009-2012 роках, 18 – накопичені прямі іноземні інвестиції на кінець 2012 року, 
19 – середньомісячна номінальна заробітна плата в середньому за 2009-2012 роки, 20 – 
середньорічне сальдо зовнішньоторговельного балансу у 2009-2012 роках, 21- 
середньорічні викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення на 
одного жителя у 2009-2012 роках.  



 

Таблиця Д.3 

Результати обрахунку факторних ваг* 

Демографічний 
фактор 

Виробничий 
фактор 

Інвестиційний 
фактор 

Фактор 
можливості 

працевлаштування 
та транспортної 
доступності 

Фактор 
доходів 
населення 

Екологічний 
фактор 

Бориспіль 0,49673 1,326583 -0,06785 0,60600 -0,70112 -0,04696 
Бровари 1,02334 0,084798 0,40540 0,69140 1,11413 -0,00093 
Буча 0,50188 -0,821675 -0,62861 1,44922 0,53043 -0,35097 
Васильків 0,78220 -0,523027 0,66950 -1,19403 1,53448 0,93601 
Ірпінь 1,13248 -0,989690 -0,56867 1,60905 -0,20204 -0,14878 
Обухів 2,12582 -0,811422 0,25862 -1,82112 -1,67925 -0,14274 
Фастів -0,11342 0,318881 -1,14949 -1,15601 -0,14919 -1,01457 
Бориспільський -0,62838 -0,094694 0,18301 1,18847 -1,98044 -0,15580 
Бородянський -0,07325 -0,436207 -0,68094 -0,30963 1,21837 -0,71322 
Броварський -0,86274 -0,234853 3,16472 0,20940 0,08845 -0,42341 
Васильківський -0,94682 -0,600911 -0,17290 -0,18099 1,13483 0,07661 
Вишгородський -0,11078 0,496837 0,29398 0,61264 -0,15116 0,01241 
К.-Святошинський 0,33726 3,047923 -0,01059 -0,30212 0,39179 -0,14843 
Макарівський -1,36025 -0,576793 0,09546 -1,09634 -0,88366 0,14829 
Обухівський -0,73004 0,053045 -0,76760 0,05511 -0,29632 3,24667 
Фастівський -1,57403 -0,238795 -1,02404 -0,36103 0,03069 -1,27417 

* Розраховано автором  
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Додаток Е 

Поширення виробничих функцій у містах-супутниках  
та приміській зоні Києва 

 

Таблиця Е.1 

Відповідність виділених галузей промислового виробництва 
 міст-супутників та видів економічної діяльності (за КВЕД-2010) 

Галузь Види економічної діяльності (в дужках зазначено 
номери розділів) 

1 2 
Добувна Добування інших корисних копалин і розроблення 

кар'єрів (08) 
Електроенергетика Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря (35, у т.ч. виробництво 
електроенергії) 

Металургія Металургійне виробництво (24) 
Машинобудування Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної 

продукції (26), виробництво електричного 
устаткування (27), виробництво машин і устаткування, 
не введені в інші угрупування (28), виробництво 
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
(29), виробництво інших транспортних засобів (30), 
ремонт і монтаж машин і устаткування (33) 

Металообробна Виробництво готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання (25, у т.ч. виробництво будівельних 
металоконструкцій, металевих дверей і вікон, віконних 
рам, зброї, консервних банок для харчових продуктів, 
порошкова металургія) 

Хімічна Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
(19), виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції (20, у т.ч. мила та мийних засобів, 
парфумерних і косметичних засобів), виробництво 
основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів (21), виробництво гумових і пластмасових 
виробів (22, у т.ч. будівельних виробів із пластмас 
/металопластикових вікон/, плит, листів, труб. профілів 
із пластмас, плівки) 

Харчова Виробництво харчових продуктів (10), виробництво 
напоїв (11), виробництво тютюнових виробів (12) 

Легка Текстильне виробництво (13), виробництво одягу (14), 
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів (15, у т.ч. виробництво взуття) 
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Продовження табл. Е.1 

1 2 
Деревообробна Оброблення деревини та виготовлення виробів з 

деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів 
із соломки та рослинних матеріалів для плетіння (16), 
виробництво меблів (31), а також лісове господарство 
та лісозаготівлі (02) 

Целюлозно-
паперова 

Виробництво паперу та паперових виробів (17, у т.ч. 
паперових виробів господарсько-побутового та 
санітарно-гігієнічного призначення /гігієнічних 
прокладок, серветок/, шкільних і офісних 
канцелярських товарів), поліграфічна діяльність, 
тиражування записаної інформації (18, у т.ч. друк на 
пластику /пластикові картки/, карт, атласів) 

Інші Виробництво іншої продукції (32, у т.ч. ювелірних 
виробів, біжутерії, музичних інструментів, спортивних 
товарів, ігор та іграшок, медичних і стоматологічних 
інструментів і матеріалів, ручок, олівців, глобусів, 
свічок) 

 

 

 



 

 

Таблиця Е.2 

Вихідні дані та результати обрахунку індикаторів однорідності та різноманіття  
структури промисловості у містах-супутниках Києва* 

Галузі спеціалізації  
міст-супутників 

Бровари Бориспіль Обухів Українка Вишневе Боярка 
Pk Pklog2Pk Pk Pklog2Pk Pk Pklog2Pk Pk Pklog2Pk Pk Pklog2Pk Pk Pklog2Pk 

Електроенергетика - - - - - - 0,771 0,289 - - - - 
Машинобудування 0,137 0,393 - - 0,035 0,169 - - 0,255 0,503 0,537 0,482 
Метелообробна 0,377 0,531 - - - - - - 0,062 0,249 0,156 0,418 
Хімічна 0,184 0,449 0,412 0,527 0,116 0,361 0,097 0,326 0,031 0,155 0,206 0,470 
Харчова 0,095 0,323 0,280 0,514 0,163 0,427 - - 0,552 0,473 0,050 0,216 
Легка 0,114 0,357 - - 0,042 0,192 - - 0,074 0,278 0,022 0,121 
Деревообробна 0,016 0,095 - - 0,012 0,077 - - 0,005 0,038 0,003 0,025 
Целюлозно-паперова 0,007 0,050 0,214 0,476 0,524 0,489 0,101 0,334 - - 0,027 0,141 
Будматеріалів 0,069 0,266 0,094 0,321 0,108 0,347 0,030 0,152 0,021 0,117 - - 
Ps 0,377 0,412 0,524 0,771 0,552 0,537 
H 2,464 1,838 2,060 1,102 1,813 1,872 
R 0,777 0,580 0,650 0,348 0,572 0,591 

* Розраховано автором  
 

 



 

 

Продовження табл. Е.2 

Галузі спеціалізації  
міст-супутників 

Васильків Фастів Ірпінь Буча Вишгород 
Pk Pklog2Pk Pk Pklog2Pk Pk Pklog2Pk Pk Pklog2Pk Pk Pklog2Pk 

Електроенергетика - - - - - - - - 0,703 0,357 
Машинобудування 0,245 0,497 0,378 0,531 0,105 0,341 0,035 0,169 0,058 0,238 
Метелообробна - - 0,015 0,091 - - 0,029 0,148 0,052 0,222 
Хімічна 0,199 0,464 0,034 0,166 0,111 0,352 - - 0,175 0,440 
Харчова 0,333 0,528 0,227 0,486 - - 0,470 0,512 - - 
Легка 0,187 0,452 0,020 0,113 - - - - - - 
Деревообробна 0,034 0,166 - - - - - - - - 
Целюлозно-паперова - - 0,325 0,527 - - - - - - 
Будматеріалів 0,002 0,018 - - 0,784 0,275 0,466 0,513 0,011 0,072 
Ps 0,333 0,378 0,784 0,470 0,703 
H 2,125 1,913 0,969 1,343 1,329 
R 0,670 0,603 0,306 0,424 0,419 

 



 

Таблиця Е.3 

Показники поширення сільськогосподарського виробництва у приміській зоні Києва (2012 рік)* 

 Посівні площі 
основних 

сільськогос-
подарських 
культур,  
тис. га 

Поголів’я 
худоби, тис. 

голів 
Виробництво сільськогосподарської продукції, тис. т 

ВРХ свині зернові цукрові 
буряки 

соняш-
ник 

картоп-
ля 

овочі 
плоди 
та 

ягоди 
м'ясо молоко 

яйця, 
млн. 
шт 

Бориспільський 57,8 6,0 19,7 152,8 13,2 10,0 101,9 50,6 5,9 8 9 176 
Бородянський 16,8 3,2 3,3 23,6 – 0,3 84,0 11,1 1,3 – 3 – 
Броварський 39,4 4,1 69,1 76,0 0,7 4,9 109,6 59,2 2,0 17 2 345 
Васильківський 62,6 5,4 13,4 176,4 155,5 5,3 131,8 36,5 2,7 1 6 559 
Вишгородський 8,6 1,8 2,2 4,7 0,1 0,0 53,9 15,3 2,4 144 – 25 
К.-Святошинський 17,2 5,0 5,2 10,4 0,2 0,3 86,3 58,5 6,1 1 11 – 
Макарівський 42,0 6,6 4,7 102,2 0,1 1,5 85,1 17,7 3,1 1 8 370 
Обухівський 34,6 5,5 5,4 75,2 43,8 9,3 94,4 19,9 0,5 1 10 2 
Фастівський 47,7 4,1 5,8 170,6 78,9 4,9 102,5 32,2 1,4 2 4 – 
Ірпінська 
міськрада 

0,6 0,3 0,5 – – – 9,2 0,4 0,9 – – – 
Приміська зона 327,3 42,0 129,3 791,9 292,5 36,5 858,7 301,4 26,3 175 53 1477 
Частка 
приміської зони в 
Київській 
області, % 28,4 27,1 24,7 24,8 24,4 17,4 49,3 53,0 46,5 75,8 25,1 68,4 

* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 
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Таблиця Е.4 
Показники розвитку сільськогосподарського виробництва у приміські зоні  

Києва (2012 рік)*  

 

Продукція 
сільського 

господарства, 
млн. грн. 

Кількість 
діючих 
сільсько-

господарських 
підприємств, 

од. 

у т.ч 
фермерських 
господарств 

Рівень 
рентабельності 
продукції 
сільського 

господарства у 
сільськогоспода

рських 
підприємствах, 

% 
Бориспільський 443,1 115 83 117,6 
Бородянський 44,3 21 6 -12,9 
Броварський 904,8 70 44 -9,3 
Васильківський 678,0 105 70 46,4 
Вишгородський 1313,9 43 28 9,5 
К.-Святошинський 107,2 73 46 -15,6 
Макарівський 334,3 37 19 82,5 
Обухівський 177,1 37 19 24,7 
Фастівський 247,4 42 19 15,8 
Приміська зона  4250,1 575 336 28,5 
Частка 
приміської зони в 
Київській 
області, % 43,6 31,4 30,0 
* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 

Таблиця Е.5 
Показники ефективності розвитку сільськогосподарського виробництва  

у приміські зоні Києва (2012 рік)* 

Рентабельність 
продукції, % 

Урожайність с.г. культур, 
ц/га 

Середньо- 
річний удій 
молока від 
однієї корови, 

кг 

рослин-
ництва 

тварин-
ництва 

зернові цукрові 
буряки 

соняш-
ник  

Бориспільський 5,7 323,2 47,2 420,4 19,5 6517 
Бородянський -15,5 3,5 28,8 – 9,6 4805 
Броварський  -7,3 -11,3 38,8 296,3 13,3 3099 
Васильківський 48,6 42 53,9 427,7 16,0 5496 
Вишгородський 21,4 3,3 19,2 315,7 20,7 – 
К.-Святошинський -12,8 -20,4 29,9 387,8 11,0 5597 
Макарівський -1,8 109,2 42,1 291,1 10,0 4463 
Обухівський 36,4 -10,7 49,4 514,6 23,1 5072 
Фастівський 24,7 -3,8 60,0 447,2 17,0 4560 
Ірпінська 
міськрада -6,3 1,9 29,0 – – – 
Київська обл. 27,4 46,3 51,2 427,1 24,4 5692 
* Складено автором за даними Головного управління статистики у Київській області 
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Додаток Ж 
Поширення функцій обслуговування у містах-супутниках та приміській 

зоні Києва 
 

Таблиця Ж.1 
Логістичні комплекси у приміські зоні Києва* 

Місце 
розташування  

Логістичний комплекс  Площа, тис. м2 / 
Рік побудови 

1 2 3 
Траса Київ – Чернігів/Москва (Е95/М01) 

м. Бровари • Логістичний комплекс «Проммаш Бровари» 
(класу “А”) 

• Логістичний комплекс «ОМЕГА» 
• Логістичний центр «ДІАНА Люкс Логістик» 

(«ДЛЛ», класу “А”) 
• Логістичний комплекс «ММК Logistic Center» 
• Складський комплекс (логістичний центр) 

«Universal Logistic Park» («Unilogic park») 
• Логістичний комплекс «Термінал Бровари»  

(класу “А”)  

 
15,2 / 2007-08 

15,0 / 2007 
 

15,0 / 2008-09 
32,6 / 2009 

 
25,3 / 2009-11 

 
49,2 / 2011 

с. Красилівка • Логістичний парк «East One»  24 / 2007 
смт Велика 
Димерка 

• Логістичний комплекс «Рабен»  
• Холодильний логістичний комплекс «Айс 

Термінал» («Ice Terminal» компанії «Міжнародна 
група морепродуктів») 

• Складський комплекс (логістичний центр) «Топ-
Транс»  (класу “А”) 

40,0 / 2006-2009 
 

 
18,0 / 2009 

 
45,4 / 2009 

Траса Київ – Харків/Москва (E40/M03), Р03 (з’єднує М01 та М03) 
с. Проліски  • Склад сільськогосподарської техніки «АМАКО 

Україна» 
 

1998 
с. Щасливе • Складський комплекс «ADG Щасливе»  

(класу “А”) 
• Склад «Ейвон Косметікс Україна» 

 
30,6 / 2012 

1998 
с. Велика 
Олександрівка 

• Логістичний комплекс «Plazma Logistic» 
• Логістичний центр «Біокон» 
• Логістичний комплекс «FIM Service» (класу “А”) 

20,0 / 2008-11 
10,0 / 2009 

165 / проект 

м. Бориспіль • Логістичний комплекс «East Gate Logistic»  
(класу “А”) 

 
49,7 / 2007 

с. Мартусівка • Логістичний комплекс «БФ-склад» («БФ-
Термінал», класу “А”) 

• Логістичний комплекс та розподільчий центр 
компанії «Квіза Трейд» (торгового оператора 
мережі магазинів «Велика кишеня») 

• Складський холодильний комплекс (овоче- та 
фруктосховище ТОВ “Фактор Консалтс”) 

 
71,0 / 2008-2009 

 
 

10,0 / 2007 
 

40,0 / 2011 

с. Дударків  • Логістичний центр “FM Logistic”  
(класу “А”)  

 
28,0 / проект 

с. Іванків • Виробничо-логістичний комплекс компанії “ДКС 
України” 

 
2013 
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Продовження табл. Ж.1 

1 2 3 
Траса Київ – Обухів (Р01) 

м. Обухів • Логістичні комплекси «УВК» 
• Складський комплекс «L-Town» 

40,0 / 2006 
30,0 / 2009 

Траса Київ-Боярка (Т1012) 
с. Софіївська 
Борщагівка 
 

• Складський комплекс «AsstrА»  
(класу “А”) 

• Митний термінал 
• Логістичний центр «Арктика» (у т.ч. рибний 

гіпермаркет «Рибний світ «Скандинавія») 

10,0 / 2007 
 

7,8 / 2008 
 

24 / 2011 

м. Вишневе • Логістичний центр «ICT» 
• Аптечні склади компаній «Delta Medical», 

«Гедеон Ріхтер» 

33,0 /8,5 
 

2008 
с. Петрівське • Логістичний (офісно-складський) комплекс 

«Amtel Logistic Park» (класу “А”, «Міжнародна 
Логістична Компанія» у складі «Amtel 
Properties») 

• Склад компанії «Санта Бремор Україна» 

 
 
 

44,6 / 2011 
6,0 

Траса Київ – Одеса (Е95/М05) 
смт Калинівка • Складський комплекс «КМП» 

• Складський комплекс «Еколь Україна» (колишній 
«Комора-С») 

• Логістичний центр «BLG ViDi Logistics» 

9,0 / 2006 
 

50,0 / 2006 
проект 

м. Фастів • Логістичний центр (класу “А”) 30,0 / проект 
Траса Київ-Житомир (Е40/М06) 

с. Петропавлів-
ська Борщагівка  
 

• Логістичний комплекс «FIM Service» (класу “А”, 
у т.ч. орендатори («якорні орендатори») 
логістичний комплекс «Kuehne+ Nagel», склади 
«Корпорації DSV”) 

 
 
 

23,0 / 2006 
с. Чайки • Логістичний комплекс «МЛП-Чайка» (класу “А”) 

• Офісно-складський комплекс «ЮТА-Сервіс» 
(класу “А”), у т.ч. логістичний комплекс 
«Kuehne+ Nagel»  

• Офісно-складський комплекс «Андреас-Штиль»  

110,0 / 2008 
 
 

19,0 / 2010 
5,0 / 2008 

с. Стоянка • Логістичний комплекс «West Gate Logistic» (класу 
“А”, у т.ч. орендатори «Mary Kay», «Watsons») 

 
96,5 / 2008 

с. Колонщина • Логістичний комплекс «Kashtan Logistics Park 
Kiev»  

 
226,7 / проект 

с. Копилів  • Логістичний парк «Kopylov Logistic Park» 
(«Копилів», класу “А”) 

 
27,5 / 2008 

с. Калинівка • Логістичний комплекс (парк) «Комодор»  
(класу “А”)  

 
68,9 / 2008 
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Продовження табл. Ж.1 

1 2 3 
Траса Київ – Ковель (Варшавська траса, Е373/М07) 

смт Гостомель  • Логістичний комплекс «Кюне+Нагель Україна» 
(класу “А”, колишній «Бета») 

• Склад-холодильник «Андакта» 
• Складський комплекс «Міраж» 
• Складський комплекс «Імпеко» 

 
18,5 / 2006 
5,2 / 2007 

21 / 2007,2008 
10,0  /2011 

м. Буча • Офісно-складський комплекс «Термінал Буча» 
(«Техноярмарок-2») 

 
12,0 / проект 

смт Ворзель • Офісно-складський комплекс «Техноярмарок-1» 30,0 / проект 

*  Складено автором  
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Таблиця Ж.2 

Показники поширення у приміської зони Києва закладів сфери послуг  
регіонального та загальнодержавного рівнів* 

Населений пункт Кількість закладів сфери послуг 

Т
у
р
и
ст
и
ч
н
о
-

р
ек

р
еа
ц
ій
н
і 

п
о
сл

у
г
и

 

О
св
іт
н
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о
-н
а
у
к
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і 
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о
сл

у
г
и

 

М
ед
и
ч
н
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 п
о
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у
г
и

 

Т
р
а
н
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о
р
т
н
о
-

л
о
г
іс
т
и
ч
н
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п
о
сл

у
г
и

 

Т
о
р
г
о
в
ел

ь
н
о
-

р
ес
т
о
р
а
н
н
і 

п
о
сл

у
г
и

 

Р
а
зо
м

 

1 2 3 4 5 6 7 
Північно-східний сектор 

Бровари 10 1 0 6 1 18 
Літки 2 0 0 0 0 2 
Погреби 1 0 0 0 0 1 
Княжичі 1 0 0 0 0 1 
Зазим’я 1 0 0 0 0 1 
Велика Димерка 1 0 0 3 0 4 
Красилівка 0 0 0 1 0 1 

Південно-східний сектор 
Бориспіль 13 0 0 2 0 15 
Гора 1 0 0 0 0 1 
Проліски 0 0 0 1 0 1 
Щасливе 1 0 0 2 0 3 
Чубинське 3 0 0 0 0 3 
Велика Олеесандрівка 0 0 0 2 0 2 
Проців 2 0 0 0 0 2 
Рогозів 1 0 0 0 0 1 
Мартусівка 0 0 0 3 0 3 
Іванків 0 0 0 1 0 1 

Південний сектор 
Обухів 6 0 0 2 0 8 
Українка 1 0 0 0 0 1 
Козин 14 0 0 0 0 14 
Плюти 0 0 1 0 0 1 
Пдгірці 5 0 0 0 0 5 
Нові Безрадичі 1 0 0 0 0 1 
Романків 3 0 0 0 0 3 
Трипілля 2 0 0 0 0 2 
Ходосівка 0 0 0 0 1 1 
Лісники 1 0 0 0 0 1 
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Продовження табл. Ж.2 

1 2 3 4 5 6 7 
Південно-західний сектор 

Вишневе 1 0 0 2 0 3 
Гатне 2 0 0 0 0 2 
Петрівське 0 0 0 1 0 1 
Боярка 6 1 3 2 0 12 
Віта-Поштова 1 0 0 0 0 1 
Глеваха 1 0 2 0 0 3 
Васильків 3 0 0 0 0 3 
Калинівка 0 0 0 2 0 2 
Ковалівка 1 0 0 0 0 1 
Мала Бугаївка 1 0 0 0 0 1 
Митниця 1 0 0 0 0 1 
Кодаки  1 0 0 0 0 1 
Здорівка 2 0 0 0 0 2 
Гребінки 2 0 0 0 0 2 
Дослідницьке 1 0 0 0 0 1 
Фастів 6 0 1 2 0 9 

Західний сектор 
Софіївська Борщагівка 13 0 0 3 0 16 
Петропавлівська Борщагівка 4 0 0 1 0 5 
Чайки 0 0 0 3 0 3 
Стоянка 0 0 0 1 0 1 
Білогородка 1 0 0 0 0 1 
Мила 2 0 0 0 0 2 
Капітанівка 1 0 0 0 0 1 
Петрушки 1 0 0 0 0 1 
Березівка 1 0 0 0 0 1 
Макарів 2 0 0 0 0 2 
Ситняки 1 0 0 0 0 1 
Калинівка 1 0 0 1 0 2 
Копилів 0 0 0 1 0 1 

Північно-західний сектор 
Ірпінь 10 1 0 0 0 11 
Ворзель 9 0 1 0 0 10 
Гостомель 2 0 0 4 0 6 
Буча 10 2 0 0 0 12 
Мироцьке 1 0 0 0 0 1 
Клавдієво-Тарасове 2 0 0 0 0 2 
Бородянка 1 0 0 0 0 1 
Пісківка 1 0 0 0 0 1 

Північний сектор 
Вишгород 7 0 0 0 0 7 
Глібівка 3 0 0 0 0 3 
Новосілки 4 0 0 0 0 4 
Пірнове 1 0 0 0 0 1 
Лютіж 2 0 0 0 0 2 
Воропаїв 1 0 0 0 0 1 
* Складено автором  



 

Таблиця Ж.3 

Показники поширення мережевих структур у сфері послуг у приміської зони Києва* 

Населений пункт Кількість закладів послуг мережевих 
структур 

Показник 
територіальної 
концентрації 

Кількість мережевих структур Показник 
диферсифі-
кованості Фінансові 

послуги 
Торговельно-
ресторанні 
послуги 

Інші 
послуги 

Разом Фінансові 
послуги 

Торговельно-
ресторанні 
послуги 

Інші 
послуги 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Північно-східний сектор 

Бровари 20 27 22 69 1,53 14 17 14 45 2,059 
Велика Димерка 0 1 1 2 0,46 0 1 1 2 0,104 
Погреби 1 0 0 1 1,05 1 0 0 1 0,050 
Калинівка 0 0 1 1 0,58 0 0 1 1 0,056 

Південно-східний сектор 
Бориспіль 16 17 16 49 1,79 13 14 12 39 1,788 
Проліски 0 2 0 2 2,39 0 2 0 2 0,077 
Щасливе 0 0 1 1 0,68 0 0 1 1 0,061 
Чубинське 1 0 0 1 1,29 1 0 0 1 0,055 
Вишеньки 0 1 0 1 0,63 0 1 0 1 0,033 
Мартусівка 0 0 1 1 2,15 0 0 1 1 0,056 

Південний сектор 
Ходосівка 1 2 0 3 4,87 1 2 0 3 0,117 
Обухів 9 8 14 31 2,05 7 7 12 26 1,255 
Українка 5 4 5 14 1,95 3 4 5 12 0,576 
Козин 0 1 1 2 1,32 0 1 1 2 0,094 



 

Продовження табл. Ж.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Південно-західний сектор 

Хотів 0 1 0 1 0,46 0 1 0 1 0,033 
Новосілки 0 0 1 1 0,58 0 0 1 1 0,056 
Чабани 0 2 0 2 1,05 0 2 0 2 0,077 
Вишневе 9 13 11 33 1,91 6 7 7 20 0,937 
Крюківщина 1 0 1 2 1,25 1 0 1 2 0,106 
Петрівське 0 1 1 2 2,20 0 1 1 2 0,094 
Гатне 0 1 0 1 0,71 0 1 0 1 0,033 
Боярка 9 4 6 19 1,18 5 4 5 14 0,666 
Тарасівка 1 0 1 2 0,86 1 0 1 2 0,106 
Васильків 9 6 6 21 1,25 8 6 6 20 0,933 
Калинівка 2 1 2 5 2,07 2 1 2 5 0,254 
Глеваха 1 2 1 4 1,01 1 1 1 3 0,144 
Гребінки 1 0 1 2 0,77 1 0 1 2 0,111 
Фастів 10 11 10 31 1,42 8 8 9 25 1,172 
Борова 0 1 1 2 0,60 0 1 1 2 0,094 

Західний сектор 
Петропавлівська 
Борщагівка 2 1 0 3 1,02 2 1 0 

3 
0,133 

Софіївська Борщагівка 3 3 1 7 2,34 3 2 1 5 0,272 
Білогородка 1 1 1 3 0,52 1 1 1 3 0,144 
Стоянка 0 0 1 1 5,43 0 0 1 1 0,061 
Чайки 0 0 1 1 6,11 0 0 1 1 0,066 
Мила 0 0 1 1 4,45 0 0 1 1 0,056 
Макарів 4 0 3 7 1,52 4 0 3 7 0,372 



 

Продовження табл. Ж.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Північно-західний сектор 

Ірпінь 9 12 11 32 1,60 7 11 10 28 1,277 
Гостомель 1 3 2 6 0,91 1 2 1 4 0,182 
Буча 4 12 8 24 1,77 2 9 8 19 0,849 
Немішаєве 1 1 1 3 0,90 1 1 1 2 0,144 
Бородянка 5 3 3 11 1,84 3 2 3 8 0,388 
Клавдієве-Тарасове 0 0 1 1 0,43 0 0 1 1 0,061 
Пісківіка 0 0 1 1 0,31 0 0 1 1 0,056 

Північний сектор 
Вишгород 9 8 5 22 1,80 6 7 5 18 0,826 
Димер 1 1 1 3 1,13 1 1 1 3 0,144 
Нові Петрівці 1 0 1 2 0,57 1 0 1 2 0,106 
Демидів 0 0 1 1 0,59 0 0 1 1 0,056 
ПРИМІСЬКА ЗОНА 138 152 148 438  20 30 18 68  
* Складено та розраховано автором за даними Державної служби статистики України та офіційних сайтів мережевих структур сфери послуг 
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Таблиця Ж.4 

Показники розвитку сфери освіти у містах-супутниках Києва* 

Місто-супутник Дошкільні навчально-

виховні заклади 

Заклади середньої 

освіти 

Кількість 

дошкільних 

навчальнио-

виховних 

закладів 

Кількість 

дітей  

Кількість 

середніх 

навчальних 

закладів 

Кількість 

учнів 

Вишгород 4 1132 5 2392 

Ірпінь 12 2551 15 6947 

Буча 6 1612 7 3617 

Фастів 12 1968 11 5188 

Васильків 11 1278 9 5087 

Боярка 7 1720 6 5043 

Вишневе 7 1811 4 5101 

Українка 3 725 2 1846 

Обухів 6 1906 7 3784 

Бориспіль 11 2868 10 6092 

Бровари 19 4519 12 10194 

* Складено автором за даними міських та районних державних адміністрацій 
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Додаток З 
Поширення житлових функцій у містах-супутниках та приміській зоні 

Києва 

 
 

 
 

 

Рис. З.1. Динаміка введення в експлуатацію нового житла у приміській зоні 
Києва, м2 на 1000 жителей (побудовано автором за даними Головного 

управління статистики у Київській області) 
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Таблиця З.1 

Показники навантаження нових житлових функцій на місцеві громади  
у містах-супутниках та інших поселеннях приміської зони Києва* 

Населені 
пункти 

Чисельність 
населення, 
осіб, 2001 

Навантаження на 100 осіб постійних 
мешканців 

будинків у 
нових 

котеджних 
містечках 

квартир у 
нових 

житлових 
комплексах 

сумарний 
показник 

1 2 3 4 5 
Північно-східний сектор 

Погреби 2087 1,72 0,00 1,72 
Зазим'я 2172 2,03 0,00 2,03 
Рожни 1208 81,71 0,00 81,71 
Літки 2499 1,52 0,00 1,52 
Бровари 86165 0,00 4,59 4,59 
Княжичі 5207 0,85 0,00 0,85 
Требухів 6446 2,37 0,00 2,37 
Красилівка 3494 4,46 0,00 4,46 
Скибин 511 23,87 0,00 23,87 
Велика Димерка 10105 0,07 0,00 0,07 
Богданівка 3007 33,59 0,00 33,59 

Південно-східний сектор 
Гнідин 2348 6,18 0,00 6,18 
Проців 1047 33,91 0,00 33,91 
Вишеньки 2998 36,42 0,00 36,42 
Жовтневе 137 16,06 0,00 16,06 
Проліски 1844 0,00 5,86 5,86 
Щасливе 3234 1,39 0,00 1,39 
Безуглівка 115 68,70 0,00 68,70 
Гора 3461 3,79 11,62 15,40 
Чубинське 797 0,00 140,53 140,53 
Бориспіль 53336 0,00 3,97 3,97 
Іванків 3427 5,69 0,00 5,69 

Південний сектор 
Лісники 1513 3,04 0,00 3,04 
Ходосівка 1354 13,22 6,72 19,94 
Креничі 135 30,37 0,00 30,37 
Пдгірці 485 30,31 11,55 41,86 
Романків 67 250,75 0,00 250,75 
Нові Безрадичі 304 71,05 0,00 71,05 
Старі Безрадичі 628 5,73 0,00 5,73 
Перше Травня 459 82,14 0,00 82,14 
Козин 3331 59,47 0,00 59,47 
Плюти 75 213,33 0,00 213,33 
Українка 13978 0,11 10,34 10,44 
Дерев'яна 533 1,88 0,00 1,88 
Обухів 32737 0,00 1,16 1,16 
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 
Південно-західний сектор 

Вишневе 34295 0,00 19,03 19,03 
Гатне 3087 0,32 2,72 3,05 
Крюківщина 3509 6,10 74,86 80,96 
Петрівське 1997 0,00 55,68 55,68 
Боярка 34502 0,37 0,18 0,55 
Тарасівка 5091 0,53 3,54 4,07 
Нове 388 6,70 0,00 6,70 
Чабани 3650 0,00 8,33 8,33 
Віта-Поштова 1584 25,06 0,00 25,06 
Кременище 375 4,00 0,00 4,00 
Глеваха 8835 0,00 5,50 5,50 
Мархалівка 1247 0,80 0,00 0,80 
Іванковичі 974 48,05 14,07 62,11 
Рославичі 255 36,86 0,00 36,86 
Крушинка 348 116,95 0,00 116,95 
Дерев'янки 34 14,71 0,00 14,71 
Велика Бугаївка 756 4,76 0,00 4,76 
Васильків 39340 0,00 0,56 0,56 
Крячки 60 93,33 0,00 93,33 
Путрівка 1567 3,70 0,00 3,70 
Здорівка 1342 3,95 0,00 3,95 
Застугна 413 34,87 0,00 34,87 
Руликів 273 13,92 0,00 13,92 
Фастів 51552 0,00 0,00 0,00 

Західний сектор 
Софіївська 
Борщагівка 6574 0,00 232,57 232,57 
Петропавлівська 
Борщагівка 6125 0,00 40,33 40,33 
Чайки 360 63,06 772,50 835,56 
Стоянка 405 7,41 0,00 7,41 
Дмитрівка 2107 1,42 0,00 1,42 
Мила 494 21,05 0,00 21,05 
Гореничі 2551 0,24 0,00 0,24 
Петрушки 669 14,95 0,00 14,95 
Горбовичі 267 23,22 0,00 23,22 
Гнатівка 354 0,00 42,37 42,37 
Білогородка 5868 1,18 9,59 10,77 
Бобриця 565 27,43 2,12 29,56 
Музичі 1393 11,27 0,00 11,27 
Лісне 442 1,36 0,00 1,36 
Гурівщина 298 9,40 0,00 9,40 
Бузова 1548 15,63 4,39 20,03 
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Продовження табл. З.1 

1 2 3 4 5 
Березівка 186 666,13 0,00 666,13 
Северинівка 269 119,70 0,00 119,70 
Колонщина 941 36,66 0,00 36,66 
Вишеград 16 175,00 0,00 175,00 
Мар'янівка 54 7,41 0,00 7,41 
Мотижин 1209 10,17 0,00 10,17 
Ясногородка 739 43,44 0,00 43,44 
Осикове 348 118,68 0,00 118,68 
Яблунівка 567 15,17 0,00 15,17 
Чорногородка 703 11,38 0,00 11,38 
Вітрівка 285 66,67 0,00 66,67 
Калинівка 891 67,90 0,00 67,90 
Макарів 11860 0,00 1,59 1,59 
Гавронщина 1006 50,50 0,00 50,50 
Плахтянка 745 2,42 0,00 2,42 
Маковище 837 1,79 0,00 1,79 

Північно-західний сектор 
Ірпінь 39950 0,26 18,93 19,19 
Ворзель 5777 0,00 19,02 19,02 
Гостомель 12450 1,68 6,96 8,63 
Буча 28279 0,04 12,62 12,66 
Озера 819 0,61 0,00 0,61 
Луб'янка 1260 42,14 0,00 42,14 
Блиставиця 1172 4,69 0,00 4,69 
Мироцьке 1535 27,10 0,00 27,10 
Михайлівка-
Рубежівка 3430 5,45 0,00 5,45 
Козинці 1057 10,03 0,00 10,03 
Микуличі 2543 11,01 0,00 11,01 
Немішаєве 6178 0,00 6,78 6,78 
Пилиповичі 1387 1,87 0,00 1,87 
Бородянка 12353 0,00 1,48 1,48 
Нова Буда 39950 0,26 18,93 19,19 

Північний сектор 
Вишгород 22867 0,02 17,87 17,89 
Хотянівка 807 16,60 0,00 16,60 
Новосілки 567 16,23 0,00 16,23 
Нижча Дубечня 1330 3,98 0,00 3,98 
Лебедівка 1257 9,63 0,00 9,63 
Воропаїв 896 5,13 0,00 5,13 
Жукин 1117 5,37 0,00 5,37 
Ровжі 37 43,24 0,00 43,24 
Нові Петрівці 7747 2,41 3,10 5,51 
Старі Петрівці 2963 0,27 0,00 0,27 
Демидів 3702 0,41 0,00 0,41 
Козаровичі 1804 2,88 0,00 2,88 
Ясногородка 585 16,92 0,00 16,92 

* Розраховано автором  



 

Додаток И 
Результати функціональної типізації та кластеризації міст-супутників та  

адміністративно-територіальних одиниць приміської зони Києва 
 

Таблиця И.1 

Бальна оцінка окремих ознак прояву функцій у містах-супутниках Києва* 

Міста-супутники 
Значимість 
функцій 

Повнота  
та диверси-
фікованість 
функцій 

Оновлюваність 
функцій 

Просторова 
поширеність 
функцій 

 1**  2 3 разом 1 2 3 разом 1 2 3 разом 1 2 3 разом 
Бровари 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 2 8 
Бориспіль 2 3 3 8 2 3 3 8 3 3 3 9 3 3 2 8 
Обухів 3 2 2 7 3 2 2 7 1 2 1 4 1 3 3 7 
Українка 2 2 1 5 1 1 2 4 1 1 2 4 1 3 2 6 
Вишневе 2 1 2 5 2 2 2 6 1 2 3 6 2 2 3 7 
Боярка 2 3 2 7 2 1 2 5 2 1 1 4 1 1 2 4 
Васильків 1 1 2 4 3 2 1 6 1 2 1 4 3 2 3 8 
Фастів 2 3 3 8 3 2 1 6 1 2 1 4 2 1 1 4 
Ірпінь 1 3 3 7 1 2 3 6 1 2 3 6 3 3 3 9 
Буча 1 3 2 6 2 2 3 7 1 2 3 6 1 1 2 4 
Вишгород 2 2 2 6 1 2 3 6 2 2 3 7 2 2 2 6 

* Складено автором  
** 1 – виробничі функції, 2 – функції обслуговування, 3 – житлові функції 



 

Таблиця И.2 
Нормалізовані значення індикаторів прояву проблем у 2012-2013 роках в  

адміністративно-територіальних одиницях приміської зони Києва для кластерного аналізу* 

 

Індикатори 
 демографічних 

проблем 

Індикатори  
економічних  
проблем 

Індикатори 
 соціальних  
проблем 

Індикатор 
екологічних 
проблем 

Природний 
приріст 

населення 

Частка 
осіб у 
віці 
65+ 

Сальдо 
міграції 

Середньо-
місячна 
заробітна 
плата 

Прямі 
іноземні 
інвестиції 

Обсяг 
експорту 

Забез-
печенісь 
житлом 

Надання 
платних 
послуг 
на д.н. 

Роздрібний 
товарообіг 
на д.н. 

Викиди в 
атмосф. 
повітря 
забрудн. 
речовин 

Міста обласного підпорядкування 
Бориспіль 0,80 0,68 0,50 0,87 0,26 0,84 0,08 1,00 1,00 1,00 
Бровари 0,80 0,74 0,49 0,27 0,38 0,25 0,00 0,84 0,25 1,00 
Буча 0,62 0,48 1,00 0,18 0,02 0,10 0,08 0,20 0,61 1,00 
Васильків 0,57 0,50 0,45 0,00 0,13 0,04 0,35 0,37 0,28 1,00 
Ірпінь 0,72 0,78 0,85 0,25 0,03 0,27 0,00 0,77 0,18 0,99 
Обухів 1,00 1,00 0,16 0,45 0,23 0,57 0,05 0,33 0,36 0,99 
Фастів 0,46 0,45 0,13 0,37 0,02 0,53 0,12 0,35 0,19 1,00 

Адміністративні райони 
Бориспільський 0,26 0,28 0,49 1,00 0,23 0,57 0,40 0,12 0,66 1,00 
Бородянський 0,38 0,42 0,41 0,05 0,06 0,11 0,11 0,10 0,10 1,00 
Броварський 0,30 0,31 0,32 0,41 1,00 0,12 0,39 0,21 0,13 1,00 
Васильківський 0,18 0,08 0,37 0,04 0,04 0,34 0,57 0,06 0,19 1,00 
Вишгородський 0,46 0,43 0,51 0,41 0,18 0,25 0,25 0,53 0,17 0,99 
К-Святошинський 0,68 0,63 0,55 0,31 0,38 1,00 0,38 0,44 0,92 0,96 
Макарівський 0,02 0,00 0,00 0,50 0,07 0,04 0,54 0,11 0,23 1,00 
Обухівський 0,25 0,32 0,57 0,43 0,00 0,05 1,00 0,32 0,41 0,00 
Фастівський 0,00 0,00 0,39 0,02 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 1,00 

* Розраховано автором  



 

Таблиця И.3 
Нормалізовані значення індикаторів загострення проблем у період 2002/03-2012/13 роках в  
адміністративно-територіальних одиницях приміської зони Києва для кластерного аналізу* 

 

Індикатори 
 демографічних 

проблем 

Індикатори  
економічних  
проблем 

Індикатори 
 соціальних  
проблем 

Індикатор 
екологічних 
проблем 

Природний 
приріст 

населення 

Частка 
осіб у 
віці 
65+ 

Сальдо 
міграції 

Середньо-
місячна 
заробітна 
плата 

Прямі 
іноземні 
інвестиції 

Обсяг 
експорту 

Забез-
печенісь 
житлом 

Надання 
платних 
послуг 
на д.н. 

Роздрібний 
товарообіг 
на д.н. 

Викиди в 
атмосф. 
повітря 
забрудн. 
речовин 

Міста обласного підпорядкування 
Бориспіль 0,45 0,23 0,21 0,69 0,46 0,75 0,36 0,91 0,97 0,98 
Бровари 0,51 0,00 0,04 0,23 0,68 0,06 0,28 1,00 0,24 0,99 
Васильків 0,03 0,11 0,64 0,00 0,22 0,20 0,20 0,45 0,27 0,99 
Ірпінська міськрада 0,57 0,18 1,00 0,19 0,08 0,01 0,20 0,57 0,31 0,96 
Фастів 0,00 0,24 0,21 0,29 0,02 0,43 0,04 0,31 0,20 0,99 

Адміністративні райони 
Бориспільський 0,58 0,81 0,28 1,00 0,43 0,62 0,36 0,00 0,64 0,98 
Бородянський 1,00 0,71 0,26 0,06 0,11 0,07 0,68 0,05 0,11 0,99 
Броварський 0,35 0,58 0,60 0,32 1,00 0,08 0,28 0,27 0,10 0,97 
Васильківський 0,49 0,55 0,70 0,07 0,07 0,35 0,20 0,05 0,16 1,00 
Вишгородський 0,97 0,60 0,00 0,37 0,17 0,16 0,00 0,62 0,14 0,94 
К-Святошинський 0,56 0,19 0,56 0,25 0,69 1,00 0,04 0,55 1,00 0,87 
Макарівський 0,74 0,82 0,17 0,53 0,13 0,04 1,00 0,05 0,23 0,99 
Обухівський 0,42 0,23 0,32 0,35 0,44 0,38 0,32 0,33 0,41 0,00 
Фастівський 0,95 1,00 0,40 0,06 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,98 

* Розраховано автором  


