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PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIORS AS AN OBJECT OF
HUMAN GEOGRAPHY STUDIES
The transition to a model of sustainable development requires
the involvement of all actors of the process, including population.
Pro-environmental behavior in recent years has become a topic of
multidisciplinary researches that opens up opportunities for human
geography. The article shows the relationship between similar terms:
pro-environmental behavior, sustainable consumption, environmental
awareness. It was disclosed the most typical pro-environmental behavior
s. The role of human geography in the pro-environmental behavior
studies is matched with applied aspects, for example, the development
of mechanisms to stimulate changes in behavior patterns. More effective
approach is affecting the particular groups of population which have
typical behaviors and differ by demographic and other characteristics
(age, sex, education, income).
Keywords: pro-environmental behavior, sustainable development,
sustainable consumption, environmental awareness, green economy.
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Міський простір навколо великого міста:
результати польових досліджень
Проведено дослідження на предмет трансформації простору
приміської зони на прикладі міст-супутників Буча та Українка.
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Знаходячись в зоні впливу столиці, вони в повній мірі відчувають
«навантаження» такого сусідства. В межах визначених тестових
ділянок даних міст, були проведені польові дослідження та
апробовані два методи: метод соціологічного опитування
жителів міста для виявлення громадської думки щодо їх
сприйняття характерних перетворень міського простору та метод
картографування зміни функції та рівня благоустрою площинних
і позамасштабних (точкових та лінійних) об’єктів міста – як
агентів трансформацій. Разом з історико-географічним методом,
це дозволило дати об’єктивну оцінку тим змінам, яких зазнала
приміська зона Києва та виявити загальні тенденції.
За результатами аналізу соціологічного опитування,
картографування ознак трансформації та ретроспективного
огляду розвитку території, в межах кожної тестової ділянки
були виявлені свої характерні ознаки змін міського простору.
Були сформульовані загальні тенденції розвитку просторових
трансформацій приміської зони столичного регіону: низький рівень
послуг в галузях освіти, медицини, комунального обслуговування,
розширення міської території часто за рахунок зелених зон.
Збільшення населення, яке є результатом відсутності стратегічного
планування міст, генерує виклики, що у майбутньому виникнуть у
сфері міського розвитку та системи розселення, а так і фінансуванні
та експлуатації інфраструктури. Залишаючись зоною впливу
великого міста, важливо щоб малі міста-супутники в лиці міської
влади, ділових кіл та міської громади зуміло правильно оцінити
власні потреби, виокремити важливі та реальні для них функції,
з метою подальшого забезпечення зручного і взаємовигідного для
обох сторін розподілу та обміну ресурсами без не обґрунтованого
розповзання міської території.
Ключові слова: приміська зона, місто-супутник, просторові
трансформації, соціологічне опитування, картографування, зміна
функцій, Буча, Українка
Вступ. Сучасне місто, особливо сьогодні, дуже чутливе до
змін простору, що навколо. Сила їх впливу визначається рядом
факторів. І один з них географічно обумовлений. Близькість (чи
доступність) груп малих міст (разом з смт, селищами) до великих
міст, промислових вузлів та міських агломерацій, визначило
їх як приміську зону, тим самим наділивши рядом функцій.
157

Територіальна система «місто – приміська зона» має чітку ієрархію
зав’язків та залежностей (економічних, соціально-культурних,
політичних). Логічним є і розподіл функцій відповідно до цієї
ієрархії: якщо велике місто, як центр тяжіння та мотиватор,
адмініструє ці відносини і визначає основні тенденції спільного
розвитку у прийнятих планах розвитку, то приміська зона «бере»
на себе обслуговуючу роль. Так, приміська територія – це не
лише субурбія в класичному тлумаченні, це поліфункціональний
простір з численними, різноманітними і відмінними від
території до території функціями (від житлової, рекреаційної
та природоохоронної до промислової та сільськогосподарської).
Диференціація поєднання (накладання) різних можливостей та
функцій приміського простору, обумовлює варіативність утвореної
зони навколо великого міста.
Постановка проблеми. Приміські зони столиці традиційно є її
важливою опорою та ресурсом для функціонування великого міста.
Враховуючи факт постсоціалістичного минулого планування міст
України, вивчення трансформації міського простору, що відбулася
за останні два десятиліття, є актуальним і важливим. Це, на жаль,
не змінить тієї критичної ситуації, яка вже склалася у питанні
використання земель приміської зони, але дозволить вплинути
на рішення тих, хто відповідає за наступні зміни – місцева влада,
громада та інвестори.
Аналіз останніх публікацій на цю тему. Місто завжди
було цікавим об’єктом дослідження. Науковці з різних сфер
намагалися пояснити закони формування та успішного їх
існування. Але найглибше природу всіх процесів в межах міського
простору могли зрозуміти ті, які враховували географічний
аспект. Географія міст та геоурбаністика, напевно, два головних
суспільно-географічні напрямки, на теоретичні засади яких далі
можна «нанизувати» різну проблематику і розширювати поле
досліджень. Найвідомішими теоретиками є, наприклад, Г. Величко
[2], Д. Богорад, Ю. Пітюренко, О. Топчієв [9], Л. Руденко [8, 10], Г.
Підгрушний, В. Нудельман, Є. Перцик [6], М. Хауке [11] та ін.
Сучасні дослідники значно розширили об’єктно-предметну
сутність дослідження міста. Нового осмислення набувають старі
категорії та виникають нові терміни. «Приміська зона», «субурбія»,
«міста-супутники» та ін. визначення, що описують процес
розповзання великого міста, його розростання та трансформації.
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Такі українські вчені як К. Мезенцев [4, 5, 12, 13], І. Савчук [1, 8],
О. Денисенко [7] мають багато напрацювань з геоурбаністики та в
контексті даного дослідження, зокрема.
Викладення матеріалу дослідження. Для дослідження на
предмет трансформації простору приміської зони, були обрані
два міста-супутники Києва – Буча та Українка. Знаходячись в зоні
впливу столиці, вони в повній мірі відчувають «навантаження»
такого сусідства. В межах визначених тестових ділянок були
проведені польові дослідження та апробовані два методи: (1)
метод соціологічного опитування жителів міста для виявлення
громадської думки щодо їх сприйняття характерних перетворень
міського простору та (2) метод картографування зміни функції
та рівня благоустрою площинних і позамасштабних (точкових та
лінійних) об’єктів міста – як агентів трансформацій. Паралельно
з історико-географічним методом, це дозволяє дати об’єктивну
оцінку тим змінам, яких зазнала приміська зона м. Києва та
виявити загальні тенденції.
Отримані синтетичні карти за результатами картографування
зміни функцій та рівня благоустрою площинних і позамасштабних
(точкових та лінійних) об’єктів дозволяє провести наступне
зонування тестових ділянок (рис.1, 2):
- зони обслуговування міста (забудови цільового призначення
та інтегрованого в житлову);
- зони житлової забудови (стара малоповерхова, стара
багатоповерхова, нова багато поверхова, нова малоповерхова
котеджна забудови).
Буча. В минулому селище міського типу (до речі, найбільше в
Україні до моменту зміни його статусу), мало славу відомого дачнокотеджного поселення в межах столичного регіону України, де
були дачі великої київської буржуазії (наприклад, з 1899 р. тут була
дача батьків М.А.Булгакова) та керівництва приватних і державних
підприємств і установ [1]. Буча отримала статус міста обласного
значення лише у 2006 році. Сьогодні місто-супутник Києва за
останні 10 років зазнало значних просторових трансформацій.
Маючи славу курортно-рекреаційної зони, місто і зараз позиціонує
себе як центр відпочинку і розваг (що збігається і з загальним
сприйняттям свого міста самими жителями, 96% відповідей):
відновлені сквери, паркові зони, культурно-розважальні
майданчики, побудований стадіон. Відмічається спроба зберегти
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історичні та пам’ятні місця, створити нові (Алея Героям Небесної
Сотні).
Тестова ділянка в місті Буча представлена центральною
частиною міста – основним осередком місця проживання населення
та їх відпочинку. Розвинена тут соціальна інфраструктура дає
можливість жителям отримати послуги адміністративного,
медичного, освітнього, культурного та іншого характеру. Вигідне
географічне положення досліджувана ділянка має і відносно
основних транспортних сполучень: європейський автомобільний
маршрут Е373, народна назва — «Варшавка», що проходить через
центральну частину міста, та залізничний шлях (Києво-Ковельська
залізниця), який тягнеться повз тестову ділянку та поділяє Бучу на
дві частини. Територія по інший бік залізничної колії, яку можна
вважати історичною частиною міста з переважаючою приватною
забудовою та осередками (залишками) колишньої промисловості,
сьогодні є периферією Бучі.
Житлова та громадська забудова у центральній частині
міста представлена як новими багатоповерховими житловими
комплексами, що територіально тяжіють до основної магістралі
міста, так і території із старими 5-и поверховими забудовами
з частково оновленими фасадами (утеплення, фарбування).
Приватний сектор виглядає таким, що потребує серйозної
модернізації. Все це створює своєрідний синтез минулого
і сьогодення. Відчуття минулого і сьогодення жителі міста
відчувають також і з відмінності у якості надання комунальних
послуг житла в старих будинках та в нових, хоча за оцінкою
респондентів є тенденція (81% респондентів) до покращення.
Щодо якості надання комунальних послуг міста, то корінні
жителі і жителі (79 % анкет), які проживають тут лише протягом
останніх 5 років (11% опитаних), оцінюють дуже по-різному: перші
відповідно абсолютно не задоволені лише візуальними змінами,
нові жителі відмічають високий рівень благоустрою міста.
Цікавою (чи логічною) є мотивація обрання житла в місті Буча
колишніми жителями великих міст – це саме благоустрій міської
території, спокій, тиша та ліс, як рекреаційна зона, навколо. Окрім
квадратних метрів, вони купують комфорт міста, як правило
центральної його частини. Позитивну оцінку респондентів (82%)
отримало і транспортне сполучення Бучі із столицею та іншими
напрямками. Місто може задовольнити всі першочергові необхідні
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Рис.1 Функціональне зонування міського простору в межах тестової ділянки, м. Буча

послуги: Центр надання адміністративних послуг, численні
банківські установи, нотаріальні контори, агентства нерухомості,
туристичні агентства, салони краси, приватні медичні лабораторії.
Наявні численні заклади торгівлі повсякденних товарів та товарів
довгострокового використання: як приватні невеликі торгові точки,
так і представники відомих торгівельних мереж. Також жителі
відмічають появу нових релігійних об’єктів (23% опитаних).
В той же час негативно оцінюється (87% незадоволених)
надання медичних (відсутність спеціалістів вузького профілю,
низька якість стаціонарного лікування та приміщень медичних
закладів), освітніх (переповненість дошкільних та шкільних
навчальних закладів) послуг міста. Низька забезпеченість
центрами розвитку дітей та молоді, частково компенсується досить
регулярними культурними заходами, що проводяться в місті.
Корінні жителі (ті, які проживають тут або з народження,
або більше половини свого життя, з яких 31 % віком до 40 років
та 23 % пенсійного віку, більше 60% (включно з працюючими
пенсіонерами) з вищою освітою, за родом діяльності наймані
робітники, працюють в місті свого проживання та зайняті у сфері
послуг, близько 55% - власники автомобілів та доходом до 3000 грн,
), наполягають у своїх відповідях, що саме їх громадська активність
і участь у заходах з озеленення території, підвищення загального
рівня благоустрою території та покращення екологічної ситуації
(у більше ніж 60 % опитаних найбільше несприйняття і протидію
викличе будівництво саме екологічно небезпечних об’єктів, або
зменшення зелених зон) сприяють позитивним просторовим
змінам у місті. Тестова ділянка є зразковим прикладом того, як
може змінюватися територія та забезпечуватися її благоустрій
самими жителями при підтримці влади. Таке міркування з’явилося
після спілкування з жителями. До опитування було чітке уявлення,
що виключно влада «донесла» думку до населення про користь
озеленення та покращення екологічної ситуації в місті. Корінні
жителі завжди цінували свою територію за природні умови,
красиві краєвиди та ландшафти, дотримувалися чистоти в місті
(більше половини опитаних щодня роблять кроки для покращення
благоустрою прибудинкової території та екологічної ситуації в
місті в цілому). Особливою цінністю для них є ліс. Перебуваючи
в будь-якій частині міста, відчуваєш його подих. Тому питання
вирубки лісу є дуже чутливим серед жителів (а саме корінних) і
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пов’язують вони його з відведенням нових територій для забудови
житлових комплексів [14, 15, 17]. Використання міського простору
без узгодженням з населенням, будь-яке незаконне будівництво –
можуть викликати акції активного громадського протесту (більше
70 % опитаних).
Нових мешканці міста (тих, що проживають менше 5 років у
місті, з яких 92% віком до 40 років, більше 60% з вищою освітою,
за родом діяльності або приватні підприємці, або наймані
робітники, та зайняті у сфері послуг, 75% - власники автомобілів
та доходом більше 5000 грн, для 84 % місцем трудової діяльності
є інше місто) мають відмінну філософію міста: відмічаючи якісну
відмінність у питанні комфорту з попереднім місцем проживання,
висловлюють бажання появи тут об’єктів того характеру і
масштабу, до яких вони мали доступ (звикли) у великому місті,
зокрема в Києві – попередньому місці їх проживання (91%). Це,
наприклад, вузькоспеціалізовані медичні заклади, торгівельнорозважальні центри (особливо розважальні), спортивні клуби,
заклади готельно-ресторанного господарства). Складна ситуація з
доступністю робочих місць в місті (більше 30% відповідей). Тому
в своїй більшості зберігається орієнтація на столицю в питанні
пошуку робочого місця (39 % працює за межами міста).
Місто дійсно зазнало якісних змін посиливши житлову функцію
шляхом будівництва нового житла, часткового підвищення
благоустрою старого. Чисельні паркові зони, сквери, прибудинкова
територія, інші зони відпочинку залишаються у власності міста
та сфері інтересів і впливу міського населення, продовжуючи
бути публічним простором міста і виконувати рекреаційну
функцію. Об’єкти з обслуговування населення мають декілька
тенденцій свого перебування у міському просторі. Заклади, що
надають традиційні послуги (освітні, медичні, адміністративні)
залишаються у стані лише часткової модернізації; виключенням
є Бучанська міська рада, де відбулася абсолютна модернізація
(зовнішня і внутрішня) та оптимізація самого процесу організації
роботи Міськради. З іншого боку, численні приватні підприємці,
які з’явилися завдяки економічно активному населенню, сьогодні
пропонують свої послуги з обслуговування (в більшій мірі це
торгові точки та салони краси), тим самим створюючи робочі
місця; їх розміщення звичайно тяжіє до центральних вулиць та
тих, через які проходить громадський транспорт. Так, суб’єкти
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підприємницької діяльності розмістившись на перших поверхах
житлових та громадських будівель, залишили публічний простір
вільним від МАФ-ів. Новим і помітним об’єктом в масштабах
всього міста є великий супермаркет, що з’явився по сусідству
і «у відповідь» на появу нового житлового комплексу вздовж
транспортної магістралі згадуваної вже «Варшавки». Об’єкти
з індустріальною функцією знаходяться за межами тестової
ділянки, але варто вказати символічні 11% опитаних, що зайняті в
промисловості в межах міста і ще 11% - за межами.
Сьогодні «нарощування» житлового фонду, незважаючи на
різні умови на місцях, супроводжується конфліктами, які мають
місце і в досліджуваних нами містах. Наприклад, Буча (населення
– 28 483, 2013 р.) маючи тенденцію до зменшення населення,
хоч воно і є повільнішим за середній рівень по містах України
[18], продовжує активно забудовуватися. Приклади незаконного
будівництва, які мали місце за останні 10 років на території м. Буча
і викликали протести серед місцевого населення:
- незаконна зміна цільового призначення комунальних земель
по вул. Нове Шосе, вул. Вишнева, бульвар Богдана Хмельницького,
нові житлові комплекси побудовані замість запланованих місцевою
владою школи, паркінгу, поліклініки та лікарні, тривав в період
2006-2015 рр. [14];
- забудова зеленої зони (лісу) по вул. Пушкінська, 19-Г
приватним забудовником, тривав в період 2015-2016 рр. [15];
- незаконний розподіл комунальних земель (191 га), що мали
сільськогосподарське призначення й були частиною агрофірми,
район вул. Бориса Гмирі, тривав в період 2014-2016 рр. [17].
Українка. Будівництво теплової електростанції біля села
Трипілля у 1962 році визначило долю території майбутнього міста
Українка. Офіційна дата віднесення селища Українка до групи міст
районного підпорядкування - 19 листопада 1979 року. Сьогодні
як молоде місто, Українка дуже вдало справляється із своїми
функціями. Міській раді адміністративно підпорядковане село
Плюти, за межами міської зони в її розпорядженні бази відпочинку.
Географічна близькість м. Українка до столиці (трохи більше 40
км) сформувала ряд міжміських зв’язків, що дозволяє віднести її до
приміської зони м. Києва.
Обрана тестова ділянка в м. Українка є окремим мікрорайоном
міста, побудованим для потреби розселити нових мешканців, що
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прибули сюди для будівництва та подальшого обслуговування
ТЕЦ. Обійшовши ділянку по периметру та «занурившись»
всередину, виникло відчуття певної її відокремленості від іншої
частини міста із власним мікрокліматом. Результати опитування
місцевих жителів показали, що 98 % респондентів цінує свій
міський простір. З числа опитаних 91% - жителі, які проживають
тут більше 10 років, вважають місто Українку виключно житловою
зоною та дуже комфортним місцем для проживання. Не дивлячись
на відносну близькість до столиці, 69% респондентів все-таки
працює в межах міста; 65% опитаних мешканців зайняті у сфері
послуг, 12% - у промисловості, яка зосереджена як за межами, так
і в межах міста. Менше половини опитаних не мають вищої освіти.
Найманими робітниками є більше ніж 50% опитаних та мають
дохід менше 3000 грн, та лише 20% мешканців є приватними
підприємцями, але дохід більше ніж 5000 грн. має 34% населення.
Малий відсоток пенсіонерів (17%) серед респондентів можна
пояснити їх низькою активністю.
На території невеликої за площею тестової ділянки
представлені всі важливі функції міста: житлова, адміністративна,
освітня, культурна та спортивно-побутова. Відповідні об’єкти з
обслуговування населення знаходяться в межах пішої доступності
– максимум 10 хвилин. Якість надання та доступність послуг
(доступність робочого місця, якість надання комунальних послуг
міста, якість надання комунальних послуг житла, доступність
закладів торгівлі, доступність закладів освіти, доступність закладів
медицини, доступність місць розваг, відпочинку тапрогулянок)
жителі в цілому оцінюють позитивно, особливо закладів торгівлі
– 72% респонденти; на тому ж рівні залишаються якість послуг
в галузі освіти (78 %) та розваг (52%). Негативні тенденції мають
сфери медицини (40% опитаних) та комунального обслуговування
житла і міста (32%).
Результати картографування території м. Українка на
предмет зміни функцій та рівня благоустрою (рис.2) площинних і
позамасштабних (точкових та лінійних) об’єктів дозволяють робити
наступні висновки. Житлова функція тестової ділянки забезпечена
як старою багатоповерховою, так і новою багатоповерховою (окремі
новобудови розташовані близько до транспортної розв’язки – при
виїзді з міста) забудовою. Малоповерхова котеджна поширена за
межами ділянки. Мало відчутні диспропорції по місту в питанні
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благоустрою території: скрізь чисті вулиці, прокладені шляхи
та тротуарні доріжки, є збережені лісові ареали, проводиться
озеленення території, наявність сміттєвих баків для відсортованого
сміття. Самі будинки не є новими і їх фасади мало модернізовані
або частково модернізовані (в своїй більшості за рахунок окремих
жителів будинку у вигляді локального утеплення та заміни вікон на
металопластикові). Лише фасад одного багатоповерхового будинку
був повністю утеплений. Та відносно високий рівень благоустрою
подвір’їв компенсує низький рівень фасадів в питанні естетичного
сприйняття мікрорайону.
Просторі зелені прибудинкові території та сквер (збережений
невеликий лісовий ареал) вдало розмежовують простір між
будинками надаючи можливість мати в межах одного мікрорайону
як активний (піші прогулянки по гарно прокладеним стежкам,
спортивні майданчики, модернізовані чи абсолютно нові дитячі
майданчики та ін.), так і пасивний відпочинок (численні лавки,
альтанки). Дніпровська набережна напевно є головною атракцією
і рекреаційною зоною міста. Українка позиціонує себе як місто
відпочинку та розваг, активно розвиває спортивні секції для
молоді, проводить культурні заходи. Тому у майбутньому хотіли
б розвитку функцій саме культурно-освітнього та розважального
характеру (більше 50% анкет).
Цікавим інфраструктурним об’єктом «без адреси» (поряд
з Професійно-технічним училищем), що вже 40 років як не є
комунікацією комунального обслуговування населення міста, є
водонапірна башта та труби, які виходять на поверхню і тягнуться
вздовж будинків по вул. Юності. Зараз цей «комплекс» є певною
атракцією для населення, на фасаді розміщений годинник-курант.
Залізнична колія та автостанція – інфраструктурні об’єкти
(комунікація доріг), які знаходяться за межами тестової ділянки.
Та вздовж них помітна концентрації малого бізнесу, в основному
торгівлі, подекуди стихійної та неорганізованої, яка виливається
у хаотичне розміщення МАФ-ів, торгових точок та низького рівня
благоустрою комунікацій.
Позитивно, що такого масового скупчення суб’єктів
підприємницької діяльності не спостерігається в межах
досліджуваної ділянки, окрім територій навколо двох супермаркетів
– великих об’єктів мережевої торгівлі. Їх присутність в міському
просторі вплинула в одному випадку на посилення, в іншому – на
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Рис. 2. Функціональне зонування міського простору в межах
тестової ділянки, м. Українка
зміну функції території навколо за рахунок збільшення об’єктів з
обслуговування населення різного характеру.
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Залишає осад і негативне враження про дану ділянку стан
благоустрою закладів освіти. Якщо дитячі садочки можна в цілому
позитивно оцінити, то загальноосвітні школи та ПТУ здається
взагалі не проводять роботи з благоустрою. Кращий зовнішній
вигляд має Медичне училище: охайний і частково модернізований
фасад, проте є корпуси, що знаходяться в аварійному стані.
Причиною цьому є факт відсутності фінансування закладів освіти
дошкільної, середньої і професійної освіти щодо забезпечення
обслуговування, модернізації та оновлення, чи навіть реконструкції
приміщень, що ними експлуатуються.
Жителі Українки є достатньо активною громадою і готова
до активного втручання (34%), особливо якщо спостерігатимуть
наступне: житлове будівництво без врахування основних потреб
населення за рахунок зменшення площ зелених насаджень, площ
територій для відпочинку, незаконне будівництво та будівництво
екологічно небезпечних об’єктів, планування і використання
міського простору без належного інформування населення та його
залучення до прийняття рішень. Кожна з вище зазначених позицій
отримала більше 40% підтримки серед мешканців.
Українка (населення – 15 644, 2013 р.) має навпаки тенденцію
позитивного зростання населення [18]. Тут маємо поки один
приклад незаконної забудови, протести проти якої отримали
позитивний результат і будівництво першого будинку поки що
було призупинено (забудова зеленої зони в районі р. Стугна, вул.
Будівельників, тривав в період 2010-2015 рр.) [19].
Висновки. Після детального аналізу двох міст приміської
зони на предмет просторових трансформацій, окрім зазначених
тенденцій (часто спільних, низький рівень послуг в галузях освіти,
медицини, комунального обслуговування), важливо розкрити
актуальне і проблемне питанням для всіх без виключення
приміських зон великих міст в Україні, а саме – незаконне і
необґрунтоване будівництвом нових житлових комплексів.
Так, збільшується соціально-економічний розрив у розвитку
міської території та ще більше поглиблюється нерівномірність
використання земельних ресурсів навколо міста. Часто пропозиція
нового житла значно перевищує попит. І тут, при стратегічному
плануванні системи розселення, має відігравати чи не
найважливішу роль вивчення демографічної ситуації, мобільності
населення (внутрішня міграція – з міста до міста) з врахуванням
168

всіх тенденцій та непрямих чинників як виштовхування з малого
міста (низький рівень соціальних видатків), так і «примусового»
оселення на території (власне житло, «незрілий» ринок оренди
та житла в цілому, недостатній рівень розвитку ринку іпотечного
кредитування та витрати, пов’язані з переїздом, високі трансакційні
витрати). За результатами дослідження Світового банку
урбанізаційних процесів в Україні, було виявлено цікаві тенденції
в контексті розселення в межах урбанізованих територій: (1)
зменшення населення при зростанні економічної активності в місті
та (2-3) зростання (або зменшення) населення при зменшенні тієї
ж активності [18]. В найгіршому становищі є міста, де економічна
активність падає, а населення зростає за рахунок розширення
меж міста. Ефект масштабу разом із падінням густоти населення
– той виклик, що виникає у сфері міського розвитку та системи
розселення, а так і фінансуванні та експлуатації інфраструктури.
Тому важливо вивчати потреби великого міста і враховувати
тенденції розвитку малих міст. Залишаючись зоною впливу
великого міста, важливо щоб мале місто-супутник в лиці міської
влади, ділових кіл та міської громади зуміло правильно оцінити
власні потреби, виокремити важливі та реальні для них функції,
з метою подальшого забезпечення зручного і взаємовигідного для
обох сторін розподілу та обміну ресурсами без не обґрунтованого
розповзання міської території.
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Н. С. Корома
ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ БОЛЬШОГО
ГОРОДА: РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведено исследование на предмет трансформации
пространства пригородной зоны на примере городов-спутников
Буча и Украинка. Находясь в зоне влияния столицы, они в полной
мере испытывают «нагрузку» такого соседства. В пределах
тестовых участков данных городов, были проведены полевые
исследования и апробированы два метода: метод социологического
опроса жителей города для выявления общественного мнения
касательно их восприятия характерных преобразований городского
среды и (2) метод картографирования изменения функции и
уровня благоустройства плоскостных и внемасштабные (точечных
и линейных) объектов города - как агентов трансформаций.
Вместе с историко-географическим методом, это позволило
дать объективную оценку тем изменениям, которые претерпела
пригородная зона Киева и выявить общие тенденции.
По
результатам
анализа
социологического
опроса,
картографирования признаков трансформации и ретроспективного
обзора развития территории, в пределах каждого тестового
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участка были обнаружены свои характерные признаки изменений
городского пространства. Были сформулированы общие тенденции
развития пространственных трансформаций пригородной зоны
столичного региона: низкий уровень услуг в области образования,
медицины, коммунального обслуживания, расширение городской
территории часто за счет зеленых зон. Увеличение населения,
которое является результатом отсутствия стратегического
планирования городов, генерирует вызовы, которые возникнут
в будущем в сфере городского развития и системы расселения, а
так финансирования и эксплуатации инфраструктуры. Оставаясь
зоной влияния большого города, важно чтобы малые городаспутники в лице городской власти, деловых кругов и городского
общества сумело правильно оценить собственные потребности,
выделить важные и реальные для них функции, с целью
дальнейшего обеспечения удобного и взаимовыгодного для обеих
сторон распределения и обмена ресурсами без необоснованного
расползание городской территории.
Ключевые слова: пригородная зона, город-спутник,
пространственные трансформации, социологический опрос,
картографирование, изменение функций, Буча, Украинка.
N. Koroma
THE URBAN SPACE AROUND BIG CITY: THE RESULTS
OF FIELDWORKS
The research on the transformation of suburbs space on the
example of satellite towns Bucha and Ukrainika, which being in the
zone of influence of the capital city, perceive fully “burden” of this
neighborhood was conducted. Within the experimental area of these
ones, the fieldwork was carried out and two methods were approbated.
First method is sociological poll of town residents to identify public
opinion on transformation on urban space. Second method is mapping
change of functions and the level of accomplishment of plane and out of
scale (point and line) objects of the town - as agents of transformation.
Together with historic-geographic method, it was possible to give an
objective assessment of those changes affecting Kyiv’s suburban area
and identify common trends.
The results of analysis of the sociological poll, mapping features
of transformation together with retrospective review of the territory
development permitted to found the characteristic signs of changes
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urban space within each experimental area. General trends of spatial
transformations suburbs of the capital region were formulated: low level
of services in the fields of education, medicine, municipal services and
expansion of urban areas is often due to green areas. Population growth,
what is the result of a lack of strategic planning of cities, generates
challenges that can occur in the future in the field of urban development
and settlement system, as well as financing and operation infrastructure.
Staying in the zone of influence of the capital city, important that
small satellite towns in the face of local authorities, businesses and
the communities will be able to correctly assess their needs, to isolate
substantial (real) and feasible for them functions, in order to further
providing convenient and mutually beneficial for the management and
exchanging of resources without unjustified sprawling city territory
Keywords: suburban area, satellite town, spatial transformation,
sociological poll, mapping, change of functions, Bucha, Ukrainka.
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ПРОСТОРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНЦІ –
ТИПОВОМУ МІСТІ-СУПУТНИКУ КИЄВА
Нами проаналізовано рівень модернізації та просторові
трансформації міста Українка. Місто Українка є модельним містом
нашого дослідження. Воно є містом-супутником приміської
зони міста Києва. Нами була визначена тестова ділянка в
межах міста. Тестову ділянку та місто як модельне визначено за
допомогою дотримання принципів територіальної цілісності,
доступності, перспективності. Проведено аналіз стану всіх
об’єктів, що розміщуються на ділянці, та трансформаційних
процесів. Трансформаційні процеси в місті є індикаторами, що
показують напрям розвитку міста. Якщо відбуваються процеси
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