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ГОРОДСКИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА 

Раскрываются особенности формирования системы городского расселения населения. Освещены особенности его территориа-
льной структуры в разных регионах. Раскрыты особенности формирования опорного каркаса системы городского расселения. Про-
анализированы традиционные типы опорного каркаса городского расселения: радиально-кольцевой, прямоугольно-регулярный, ли-
нейно-узловой, приморский и многоядерный. Охарактеризованы новые формы радиально-кольцевого типа системы расселения: век-
торные, полиядерные, полукольцевые и др. Определены основные преимущества и недостатки в конфигурации систем городского 
расселения. Приведены основные примеры их развития. 
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THE STRUCTURE AND DEVELOPMENT OF URBAN SETTLEMENT SYSTEM 

The features of urban population settlement development are disclosed. The peculiarities of urban territorial structures in different regions are 
explored. The supporting frame of urban population settlement development is investigated. The traditional types of urban settlement supporting 
frames (ring-radial, rectangular regular, linear-nodular, seaside as well as multicore) are defined. The new forms of ring-radial settlement systems 
(vector, polynuclear, semi-ring et al.) are characterized. The main advantages and disadvantages of urban settlement configuration are shown. The 
basic examples of their development are proposed. 
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ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНИЙ РОЗВИТОК МІСТ:  
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ДОСВІД ФОРМУВАННЯ 

 
Розкрито сутність та основні характеристики екологічних міст. Проаналізовано основні типи екологічних міст в 

Європі, Китаї, країнах Близького Сходу та інших країнах. Визначено основні шляхи екологізації розвитку міст. Виявле-
но основні екологічні проблеми міст України. Визначено можливості використання зарубіжного досвіду при проведен-
ні регіональної екологічної політики. Проаналізовано нормативно-правову базу та заходи щодо забезпечення стійкого 
розвитку населених пунктів України. 

Ключові слова: екомісто, зелена економіка, стійкий розвиток, стратегія розвитку міст, реструктуризація міст. 
 

Вступ. Постановка проблеми. Промисловий роз-
виток спричинив високі темпи зростання чисельності 
міського населення. В Україні 69% населення проживає 
у містах, в тому числі 21% – у містах з чисельністю на-
селення більше 500 тис.ос. Економічні та соціальні мо-
жливості міст на сьогодні пов'язані не тільки з промис-
ловістю, але і з освітньою та науковою діяльністю, 
транспортом, туризмом та іншими галузями сфери по-
слуг. Концентруючи значний людський, виробничий, 
інноваційний та інвестиційний потенціал, міста стають 
все менш комфортними для проживання населення. 
Найбільш гострими екологічними проблемами міст є 
неналежний стан житлово-комунального господарства, 
в тому числі водопостачання та водовідведення, за-
бруднення повітря, поводження з твердими побутовими 
відходами, недостатні площі зелених зон. Традиційні 
методи охорони навколишнього середовища – дотри-
мання розмірів санітарних зон підприємств, гранично 
допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі 
та водних об'єктах – не є достатніми для забезпечення 
відповідності міст України рекомендаціям ООН-Хабітат 
та положенням стратегії регіонального розвитку "Євро-
па 2020: стратегія розумного, стійкого і всеосяжного 
зростання", що є важливими умовами для євроінтегра-
ції України. Вищезгадане обумовлює необхідність роз-
роблення принципово нових підходів до розвитку еко-
номічної бази міст та їх інфраструктури: енерго- та водо-
постачання, транспорту, утилізації відходів, а також жит-
лового будівництва та міського планування в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна 
увага вчених до проблеми трансформації міського се-
редовища відповідно до різного роду глобальних та 
національних викликів відображена у роботах О. Драпі-
ковського, К. Мезенцева, Ю. Палехи та ін. У даних до-
слідженнях не розкриті в достатній мірі екологічні аспе-

кти міського розвитку та механізми досягнення екологі-
чних цілей. Досить радикальні ідеї щодо можливості 
розвитку міста як еколологічно стабільної системи ви-
сувають ще з 70-х років минулого століття як зарубіжні 
вчені (Р. Реджістер, Р. Роджерс, Х. Жигарде), так і ра-
дянські (И. Огородников, Д. Кавтардзе). Екологічний рух 
у кінці ХХ – на поч. ХХІ ст. охопив всі сфери людського 
життя, а щодо розвитку міського середовища, він втіли-
вся у концепцію екоміста. Маючи багато спільного з 
концепцією стійкого розвитку та зеленої економіки, вона 
містить багато сміливих ідей щодо можливості будува-
ти економіку на основі відновлювальних джерел енергії 
та повного забезпечення міського середовища власни-
ми ресурсами розвитку. Частина даних ідей втілена при 
будівництві міст або міських кварталів, або запланова-
на для будівництва чи реконструкції. Для України важ-
ливо оцінити не тільки теоретичний доробок вчених 
щодо можливостей екологізації міст, але і практичний 
досвід, який на сьогоднішній день мають міста як роз-
винених країн світу, так і країни, що розвиваються. 

Метою даної статті є аналіз світового та вітчизняно-
го досвіду екологоорієнтованого розвитку міських посе-
лень в контексті переходу України на модель стійкого 
розвитку. Виходячи з поставленої мети передбачається 
вирішення наступних завдань: 

 визначити чинники трансформаційних змін місь-
кого середовища на початку ХХІ столітті; 

 проаналізувати моделі та напрями екологізації 
міського середовища відповідно до концепції екоміста; 

 оцінити можливості проведення трансформацій-
них змін щодо екологізації міст України. 

Виклад основного матеріалу. Міське середовище 
вчені на сьогодні розглядають як місце виникнення бі-
льшості екологічних проблем. Найбільш забрудненими 
є міста, що виступають потужними промисловими 
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центрами, що підтверджують статистичні дані щодо 
забруднення міст України: найбільш забрудненим є 
повітря у містах Кривий Ріг, Запоріжжя, Маріуполь. Міс-
та, в яких вже тривалий час валовий регіональний про-
дукт створюється переважно у сфері послуг (міста Київ, 
Львів, Харків) відповідно повинні мати позитивну дина-
міку щодо екологічного стану. В дійсності ж екологічні 
проблеми міст десятиріччями не вирішуються, а показ-
ники енергоефективності, викидів парникових газів та 
накопичення твердих побутових відходів залишаються 
незмінними. Основними причинами ми вважаємо відсу-
тність системної державної і міської політики в даному 
напрямі та економічних стимулів для розвитку зеленої 
економіки в містах. Для стимулювання необхідних змін 
важливо ознайомитись з найновішими науковими роз-
робками та досвідом вирішення екологічних проблем у 
містах за кордоном. 

Концепція екоміста почала розвиватись у 70-х роках 
минулого століття під впливом привернення все біль-
шої уваги до екологічних проблем людства та екологі-
зації всіх сфер людської діяльності. Наукові основи та 
перші практичні рухи у даному напрямі на світовому 
рівні почали формуватись після започаткування міжна-
родних форумів екоміст, перший з яких відбувся у 
1990 році у Берклі (США). Після цього, з певною пері-
одичністю форуми організовувались у Австралії, Брази-
лії, Китаї, Індії, Туреччині та останній у 2011 році у Мон-
реалі (Канада). На сьогоднішній день екомісто розумі-
ється як поселення, основні складові якого функціонують 
як єдиний живий організм [7]. Баланс і взаємодія складо-
вих частин є основною умовою при визначенні відповід-
ності показників розвитку міст критеріям екологічності. 

Основними складовими екологізації міст є наступні: 
 розвиток відновлювальної енергетики в межах 

міста, а саме вітрової, сонячної, геотермальної та ін. 
залежно від природних умов території; 

 будівництво енергоефективних будинків, що 
споживають мінімум електричної та теплової енергії; 

 скорочення потреби у автомобільному транспор-
ті за рахунок оптимального планування території, роз-
витку велосипедного транспорту, а також чіткої роботи 
громадського транспорту у місті; 

 забезпечення високо частки зелених зон на те-
риторії міст та стійкості природних систем і біорізнома-
ніття в їх межах; 

 мінімізація утворення твердих побутових відхо-
дів, забезпечення їх сортування та максимально глибо-
кої переробки [5; 8]. 

Дану концепцію не слід розглядати як абсолютно 
нову, оскільки вона безпосереднім чином пов'язана з 
концепцією стійкого розвитку, що передбачає досяг-
нення балансу між екологічною, соціальною та екологі-
чною складовою при забезпеченні економічного росту 
[4]. Також, прослідковується тісний зв'язок з концепцією 
"зеленої економіки", оскільки міста традиційно є осере-
дками економічного життя і саме економіка міст потре-
бує змін, враховуючи критичні показники забруднення 
всіх компонентів навколишнього середовища. Важли-
вим питанням стає наступне: чи розглядати екомісто як 
ідеальну модель, що у найближчому майбутньому не 
може бути реалізована, чи екомісто – це напрям прак-
тичної діяльності, що має бути відображений у програ-
мних документах і втілюватись у проектах та містобуді-
вній документації? Враховуючи, що ряд країн мають 
суттєві здобутки у сфері зеленого будівництва і транс-
порту, відновлювальної енергетики, необхідно провести 
систематизацію даного досвіду. 

Ініціативи щодо будівництва екологічних поселень 
за останні 20 років надходили від громадських органі-
зацій (Ecocity builders), урядів країн з високими темпами 
економічного зростання (Китай, Об'єднані Арабські Емі-
рати), будівельних компаній (Surbana Urban Planning 
Group) та територіальних громад. Існуючі моделі еко-
міст є досить різними за ознаками масштабності, цільо-
вого призначення, ступенем екологічності та ін. У даній 
роботі пропонується виділити чотири типи проектів 
екоміст (таблиця). 

На сьогоднішній день можна говорити про наступні 
чотири типи проектів екоміст: 

1) Масштабні "проекти майбутнього", що, на сього-
днішній день до кінця не завершені. Вони розробляються 
великими країнами з метою стимулювання фундамента-
льних досліджень у сфері найновіших інженерних розро-
бок та презентації наукового потенціалу та фінансових 
можливостей країни. Такими є місто Масдар у Об'єдна-
них Арабських Еміратах із загальною вартістю проекту у 
22 млрд.дол.США, що вже почало функціонувати [3], та 
Екомісто-Кратер (Російська Федерація), що буде побудо-
ване до 2020 року в м. Мирний, Саха (Якутія),Росія. 

2) Екологічні міста поблизу розвинених міських по-
селень: автономне місто-сателіт Great-city біля Ченжу 
(Китай), що розраховане на 80 тис.ос. [6]; розумне місто 
Сонгдо у Південній Кореї, проект якого передбачає 
8 технологій щодо енергозабезпечення, паркувальних 
зон, водо забезпечення, збирання відходів, розміщення 
зелених зон та розвитку інформаційних технологій у 
всіх сферах людської діяльності. Такого роду проекти 
передбачають забудову міських територій "з нуля" та 
орієнтацію на вигідність географічного положення та 
визначену спеціалізацію міста (туризм, наукова, логіс-
тична діяльність). У випадку Сонгдо будівництво міста 
пов'язано з необхідністю освоєння нових територій у 
зв'язку з розширенням Сеулу на неможливістю зробити 
це "природним чином" – в ширину внаслідок особливо-
стей географічного положення. 

3) Проведення реконструкції міських територій, що 
найбільш розвинене у Європі і обумовлене процесами 
джентрифікації, а також застарілістю та неефективністю 
міського житлового фонду. Одним з найбільш яскравих 
прикладів є квартал Вобан у Фрайбургу, побудований 
на місці військової французької бази у 2000 році; висо-
кий рівень енергоефективності забезпечується за раху-
нок сонячної та геотермальної енергії. Також прикла-
дами екологічної реконструкції є екомісто Аустенборг 
(Мальме, Швеція), квартал Ньюбау у Відні, житлове 
поселення в м. Соловури (Швеція), житловий район в 
Колдингу (Німеччина) та ін. 

4) Розвиток невеликих екопоселень у екологічно чи-
стих зонах країн, що виконують переважно функції сель-
бищних зон, але можуть стати освітніми, науковими або 
рекреаційними центрами. Прикладами є котеджне посе-
лення Аматциемс поблизу міста Цесис, Латвія та Сент-
Дейвидс (Уельс, Великобританія), найменше місто краї-
ни (2 тис.осіб), що повністю розташоване в межах націо-
нального парку "Пембрукширський берег". 

Поза проведеним вище групуванням опинились ве-
ликі міста, що вже на сьогоднішній день відрізняються 
високими рівнями економічної ефективності, соціальних 
стандартів життя та екологічної стабільності. Так, в Аме-
риці такими містами є Сан-Франциско та Ванкувер. 
Останнє вже зараз 90% електроенергії отримує від від-
новлювальних джерел. В Європі найбільш "зеленими" 
містами є Копенгаген, Мальме, Стокгольм та інші. Успіхи 
у екологічній сфері є результатом не революційних змін, 
а довгострокової збалансованої екологічної політики. 
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Таблиця  1. Типологія проектів екологічних поселень в світі 

Тип екопоселення 
Назва,  

місце розташування 
Характерні особливості екопоселення 

Масдар, Об'єднані  
Арабські Емірати 

В місті передбачається перехід повністю на відновлювальні джерела енергії 
(сонячної та вітрової) та повна переробка відходів. Площа міста складати-
ме 700 га, де проживатиме 50 тис.чол. Після завершення реалізації проекту 
основною виробничою спеціалізацією міста стане наукова та освітня діяль-
ність у сфері екотехнологій. 

Масштабні  
"проекти майбутнього" 

Екомісто-Кратер, поблизу 
м. Мирний, Саха (Якутія), 

Росія 

Проект не реалізований. Завершення будівництва планується до 2020 року. 
В місті, що розташовуватиметься в найбільшому в світі штучному кратері 
"Мир", буде проживати 100 тис.чол. Заглиблення на 550 м є умовою високої 
енергоефективності в умовах сибірського клімату. 

Донгтан поблизу  
м. Шанхай (Китай) 

Місто розташоване у 15 км на пн. від Шанхаю. Проект передбачає 80% 
рециклінг та 100% забезпечення енергопостачання з відновлювальних 
джерел. Основа економіки – екопромисловість, наукові дослідження у сфері 
екотехнологій, управління відходами та ін. В місті вже проживає 25 тис.чол. 
(перший етап введено у 2010 році).  

Сонгдо поблизу Сеула 
(Південна Корея) 

Місто має визначену спеціалізацію – туризм, міжнародна торгівля наукоміс-
ткою продукцією, логістика. Особлива увага приділена транспорту та сучас-
ним телекомунікаційним технологія, що мають мати повсюдне поширення. 
Екологічні характеристики – високий рівень енергоефективності, збір і пе-
рероблення сміття, економне використання водних ресурсів – додаткові 
характеристики для забезпечення залучення інвестицій та підвищення 
комфортності проживання населення. 

Екологічні міста  
у безпосередній  

близькості з розвиненими 
міськими поселеннями 

місто-сателіт Great-Сity 
біля Ченжу (Китай) 

Проект передбачає побудову міста без автомобілів за рахунок проектуван-
ня сельбищ них зон, транспортних комунікацій, адміністративних та офісних 
будівель. Подібна "компактність" можлива за рахунок використання висот-
ної забудови. Забезпечення 100% енергією з відновлювальних джерел, 
низький рівень виробництва відходів та споживання води.  

Реконструйовані квартали 
та міста з використанням 

вимог "зеленого"  
будівництва 

квартал Вобан  
у Фрайбургу (Німеччина) 

Територія, що була військовою французькою базою, у 2000 року повністю 
реконструйована. Основні принципи: відсутність транспорту (крім велоси-
педного), енергоефективні будинки, виробництво електроенергії з віднов-
лювальних джерел (в основному сонячна енергія). 

котеджне поселення  
Аматциемс поблизу міста 

Цесис, Латвія 

Поселення з виключно житловими будинками, побудованими з дерева або 
цегли за затвердженим проектом. Середовище поселення є максимально 
відкритим, без парканів, заборона на вирубування дерев. Екопоселення  

у екологічно чистих зонах 
Сент-Дейвідс (Уельс, 
Великобританія) 

Найменше місто Великобританії, що розташоване в національному парку 
"Пембрукширський берег". Територіальна громада міста ініціювала перехід 
місцевої економіки на низько вуглецеву модель розвитку. 

 
Аналіз зарубіжного досвіду реалізації концепції еко-

міста дозволяє зробити узагальнення, що концепція 
трансформувалась від ідеальної ресурсовитратної мо-
делі до задачі, що має декілька прийнятних конструкти-
вних рішень. Для України з широким спектром екологіч-
них містобудівних проблем найбільш прийнятним є тре-
тій та четвертий типи проектів екоміст. Еволюційний 
шлях вирішення проблем енергозбереження, вирішен-
ня проблем побутових відходів, розумне використання 
природних зон є на сьогоднішній день пріоритетними 
кроками України в напрямі зеленої економіки. 

Стійкий розвиток населених пунктів на сьогоднішній 
день визначається цілим рядом нормативно-правових 
документів, серед яких слід зазначити Закон України 
"Про основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2020 року" [2]. Серед всіх 
планових показників до 2020 року 9 безпосередньо сто-
суються міського середовища. Так, передбачається зме-
ншення негативного впливу процесів урбанізації на на-
вколишнє природне середовище шляхом зниження рівня 
забруднення атмосферного повітря стаціонарними дже-
релами на 25% (порівняно з 2010 роком) та пересувними 
джерелами (перехід на стандарт євро-5), забезпечення 
зберігання всіх побутових відходів міст з населенням 
більше 250 тис.чол. на спеціальних екологічно безпечних 
полігонах, збільшення обсягів енергії, виробленої з вико-
ристанням відновлювальних та альтернативних джерел 
енергії на 55%, збільшення частки громадського транс-
порту у загальній структурі на 25%, а також підвищення 
показників озеленення територій населених пунктів. Такі 
досить високі планові показники обумовлені взятими 
зобов'язаннями України на саміті в Йоханезбурзі, Кіотсь-
ким протоколом та Цілями Тисячоліття. 

В Стратегії розвитку Києва до 2025 враховані най-
більш важливі аспекти: щодо виконання загальноєвро-
пейської програми "20/20/20" відносно викидів парнико-
вих газів, поводження з твердими побутовими відхода-
ми в напрямі їх утилізації та часткової переробки, пере-
обладнання водонапірних насосних станцій та каналі-
заційних систем, підвищення рівня забезпеченості міста 
зеленими зонами загального користування. Крім того, 
розроблено проект "Чисте місто", що має фінансуватись 
через Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України, передбачає будівни-
цтво сміттєпереробних заводів та забезпечення повтор-
ного використання вторинних ресурсів, збільшення гли-
бини переробки твердих побутових відходів до 50% та 
використання горючих фракцій в якості альтернативного 
палива [1]. Згадані заходи на даний момент не реалізо-
вані внаслідок ряду об'єктивних та суб'єктивних причин, 
що однак не зменшує актуальності екологічних проблем 
розвитку міст та необхідності досягнення поставлених на 
глобальному та європейському рівні цілей. 

Висновки. 1. Існує об'єктивна необхідність реаліза-
ції в Україні проектів в рамках концепції екоміста, що 
обумовлено високим рівнем забруднення основних 
компонентів навколишнього середовища та невідповід-
ністю діяльності більшості суб'єктів підприємницької 
діяльності сучасним екологічним вимогам. 

2. З проаналізованих типів проектів екологічних по-
селень в світі для України найбільш прийнятним є тре-
тій та четвертий як менш фінансово затратні. Кошти 
для здійснення реконструкції та будівництва можуть 
бути отримані як з європейських фондів в рамках реа-
лізації проектів зеленої економіки, так і шляхом залу-
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чення приватних інвестицій, коштів громад та бюджет-
ного фінансування. 
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ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ 

Раскрыты сущность и основные характеристики экологических городов. Проанализированы основные типы экологических горо-
дов в Европе, Китае, странах Ближнего Востока и других странах. Определены основные пути экологизации развития городов. Выя-
влены основные экологические проблемы городов Украины. Определены возможности использования зарубежного опыта при прове-
дении региональной экологической политики. Проанализирована нормативно-правовая база и меры по обеспечению устойчивого раз-
вития населенных пунктов Украины.  

Ключевые слова: экогород, зеленая экономика, устойчивое развитие, стратегия развития городов, реструктуризация городов. 
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ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT OF CITIES:  

THEORETICAL APPROACHES AND EXPERIENCE OF FORMING 
In the article the essence and main characteristics of Eco-Cities are highlited. The main types of Eco-Cities in Europe, China, the Middle East 

and other countries are revealed. The basic ways of Ecological Development of Cities are determined. The basic environmental problems of cities in 
Ukraine are identified. The opportunities of use of international practices in conducting of regional environmental policy are determined. The 
normative legal documents and measures concerning the sustainable development of urban settlements in Ukraine are analyzed. 

Keywords: Eco-City, green economy, sustainable development, strategy of urban development, city restructuring. 
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НИЖНЬОСУЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК:  
ПРИРОДНІ (ІСТОРИЧНІ) ЦІННОСТІ 

 
На території України, як і де-будь, є не тільки унікальні, живописні, ба більше – енергетично потужні місця, фено-

мен яких закорінюється у глибину віків. Тобто їх природне різноманіття інтерферує з багатством культурно-
історичним. До тих місць належить Посулля, де створено національний природний парк. Про нього, шляхи збережен-
ня природного біотичного різноманіття, силу духу цієї землі досліджено і висвітлено у пропонованій статті.  

Ключові слова: національний природний парк, біотичне різноманіття, рекреаційні ресурси. 
 
Унікальні пейзажі, як пам'ятки національної гордості, 

становлять найцінніші перлини природно – культурної 
спадщини кожного етносу і відповідним чином повинні 
охоронятися та зберігатися. У нинішньому техногенно 
зміненому світі "дика" природа заповідних територій все 
більше стає безцінним еталоном, мірою та критерієм 
прекрасного [2]. 

Постановка проблеми. Найкращі, еталонні природні 
території у теперішній світовій практиці репрезентують 
національні парки, як одна з категорій природно-
заповідних територій. Кожний такий парк, як окрема 
ділянка земної поверхні, має свій вигляд ландшафту 
("фізіономію") і представлений оригінальною сукупністю 
живописних пейзажів. 

 В усьому світі національні парки організовуються на 
територіях мальовничих ландшафтів з унікальними об'-
єктами та явищами природи, що покликані задовольняти 
культурно-естетичні потреби відвідувачів, сприяти їхньо-
му оздоровленню і відпочинку, розширенню природозна-
вчого кругозору. Природа на значній їх території залиша-
ється недоторканою і розвивається за своїми законами. 
Національні парки надають можливість відвідувачам 
через рекреацію (туризм) спостерігати та насолоджува-
тися чарівною неповторністю "дикої" природи [1; 3].  

Згідно з Законом України "Про природно-заповідний 
фонд України" (статті 20-22) національні природні парки 
є природоохоронними, рекреаційними, культурно-
освітніми, науково-дослідними установами загальноде-
ржавного значення, що створюються з метою збере-
ження, відтворення і ефективного використання приро-
дних комплексів та об'єктів, які мають особливу приро-
доохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, 
освітню та естетичну цінність [5].  

Виклад основного матеріалу. Конструктивно новим 
напрямком і важливим підмурком у вивченні і збере-
женні природно-культурної спадщини України може 
стати гуманістична концепція національного ландшаф-
ту як інтегральної, об'єкт-суб'єктної (матеріально-
духовної), ціннісної категорії. Одним з найважливіших її 
положень є виокремлення у структурі національного 
ландшафту духовної та інтелектуальної складових. 

Інтегроване розуміння ландшафту як цілісної при-
родно-культурної системи, що знаходить все більше 
прибічників серед природознавців і гуманітаріїв, дозво-
ляє говорити про територіальну сумісність нашої при-
родної і культурної спадщини. У сучасному ландшафті 
поряд із природними елементами співіснують історико-
культурні, включаючи людину та сліди її життєдіяльнос-
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