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Метою статті є дослідження міських будівельних аспектів та державного регулювання проектуван-
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Постановка проблеми 

Будь-яке великий місто є високоурбанізованим 

середовищем, яке швидко розвивається. Для успіш-

ного соціально-економічного розвитку дуже важли-

вий процес планування оновлення сформованої мі-

ської забудови, а також одночасне збереження існу-

ючої історичної забудови (актуально для міст з ба-

гатою історією). На практиці дане питання зачіпає 

соціальні інтереси мільйонів мешканців міста, фі-

нансових і господарських інвесторів, а також орга-

нів влади. 

Основні функції міста, в яких виражається його 

просторова організація – забезпечення населення 

роботою, житлом, а також рекреаційна функція. Мі-

стобудівники покликані оптимально поєднати ці 

функції в єдине ціле. Містобудівне управління ве-

ликим містом відноситься насамперед до компетен-

ції органів державної та муніципальної влади як 

публічних інститутів. Органи державної влади здій-

снюють адміністративно-правове регулювання про-

цесів реалізації архітектурно-містобудівних проек-

тів. Перед органами влади стоїть завдання щодо 

комплексного просторового аналізу міського сере-

довища, економічної структури, транспортної і соці-

альної інфраструктури. Результати такого аналізу 

повинні враховуватися при стратегічному та прос-

торовому плануванні міського розвитку. 

Основними рисами сучасних міст є: 

- концентрація значної частини населення на 

невеликій території; 

- особлива специфіка архітектурно-

планувальної середовища (наприклад, комплекс-

ність); 

- місто – політико-адміністративний центр при-

леглих територій (незалежно від розміру міста він 

притягує до себе ресурси, якщо місто є центром ре-

гіону, то в ньому розташовуються органи управлін-

ня регіоном). 

Раціональне управління територією великого 

міста є неможливим без постійного вдосконалення 

процесу реконструкції. При цьому важливий прин-

цип комплексності є реконструктивно-будівельні 

перетворення, які включають в себе: 

- раціональний вибір об'єкта перетворення; 

- об'єднання реконструктивних заходів по об'є-

ктах житлового соціально-культурного призначен-

ня; 

- одночасне проведення реконструкції житло-

вих та нежитлових приміщень однієї будівлі. 

Правове міське регулювання являє собою регу-

лювання містобудівної діяльності, тобто діяльності з 

розвитку територій (міст та інших населених пунк-

тів) у вигляді: 

- територіального планування; 

- містобудівного зонування; 

- планування території; 

- архітектурно-будівельного проектування; 

- будівництва, капітального ремонту, реконст-

рукції об'єктів капітального будівництва. 

Сам процес регулювання є зовнішня діяльність 

(з елементами контролю) регулюючого суб'єкта що-

до регульованого об'єкта. Це є однією з функцій 

публічної влади по відношенню до приватних осіб. 

Регулюванню підлягає: 

- містобудівна діяльність приватних осіб – з 

боку органів влади, а також з боку інших приватних 

осіб, які через публічні слухання впливають на по-

зицію органів влади; 
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- містобудівна діяльність органів влади – з боку 

інших органів влади, а також з боку громадян, влас-

ників нерухомості, які через публічні слухання 

впливають на позицію органів влади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

При дослідженні питання державного управ-

ління містобудівним розвитком міста виникає необ-

хідність визначити, що таке містобудівна політика 

міста. Вона вивчає наступні питання: 

- економічну базу міста, прогнозування його 

розвитку, економічного зростання або уповільнення 

темпів розвитку; 

- інженерно-економічні основи містобудівного 

проектування та реконструкції; 

- методи оцінки ефективності містобудівних 

рішень, в тому числі проектів реконструкції; 

- ефективність міського землекористування. 

Як зазначають вчені [4,5], напрями містобудів-

ної політики України в рамках реконструкції та рес-

таврації культурної спадщини можна позначити так: 

1) ліквідація аварійного стану пам'яток; 

2) поєднання прибутковості з культурно-

пізнавальною функцією історичних будівель; 

3) створення нових музеїв, виставкових залів; 

4) правове, організаційне та інформаційне за-

безпечення інвестиційного процесу; 

5) розширення меж списку дозволених до при-

ватизації об'єктів; 

6) вдосконалення системи управління в галузі 

охорони спадщини. 

Проекти землеустрою щодо впорядкування те-

риторії населених пунктів розробляються на підста-

ві ст. 53 Закону України "Про землеустрій", По ряд-

ку складання плану земельно-господарського уст-

рою населеного пункту, наказу Мінбуддержархітек-

тури та Держкомзему України від 24.09.93 № 158/61 

[1 - 3]. 

Робочі проекти, пов'язані з будівельними робо-

тами, складаються згідно з Державними будівель-

ними нормами України (ДБН), Порядком консерва-

ції земель (наказ Держкомзему України від 

17.10.2002 р. № 175). 

Технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) розробляється відповідно до ст. 55 Зако-

ну України "Про землеустрій" при дотриманні ви-

мог нормативних актів про топографо-геодезичну 

діяльність та Інструкції про порядок складання, ви-

дачі, реєстрації і зберігання державних актів на пра-

во власності на земельну ділянку і право постійного 

користування земельною ділянкою та договорів 

оренди землі [1 - 7]. 

 

 

Мета та завдання статті 

Мета даної статті полягає в дослідженні місь-

ких будівельних аспектів та державного регулюван-

ня проектування та реалізації проектів розвитку те-

риторій і міського будівництва для сталого розвитку 

сучасних міст України. 

Для досягнення зазначеної мети в роботі поста-

влені наступні завдання: 

- вивчити теоретичні основи проектів розвитку 

території; 

- виявити роль проектів планування у розвитку 

територій міст; 

- проаналізувати політику у сфері будівництва 

та планування міст; 

- провести аналіз містобудівних відносин в су-

часних умовах; 

- розглянути зарубіжний досвід підвищення 

ефективності містобудівних показників; 

- на основі проведеного аналізу розробити на-

прями проектних рішень з врахуванням містобудів-

них та просторових характеристик територій. 

Виклад основного матеріалу дослідження  

Для України характерне існування двох відно-

сно самостійних підсистем планування: планування 

соціально-економічного розвитку та містобудівного 

розвитку території. Але найчастіше рішення доку-

ментів соціально-економічного планування не ма-

ють суворої прив'язки до просторовим характерис-

тикам процесу. Для зарубіжної практики характер-

но, що не існує чіткого поділу між цими двома під-

системами планування. 

Ринкові відносини справляють важливий вплив 

як на містобудівний розвиток міста в цілому, так і 

на окремі процеси реконструкції всередині нього. 

Структурно-функціональне наповнення економіч-

них секторів впливає на процеси містобудівного 

розвитку території і зумовлює нові принципи вико-

ристання і забудови території. Наприклад, профіль 

промислових підприємств, особливості технологіч-

них процесів, розміщення об'єктів промислового 

виробництва зумовлюють стратегію розселення. В 

індустріальній системі основні сфери, що впливають 

на механізми містостворення, це – виробництво, 

споживання та обмін. 

Сучасне суспільство на перший план висуває 

третинний (сфера послуг – транспорт, зв'язок, торгі-

вля, туризм, охорона здоров'я) і четвертинний (нау-

кові дослідження і розробки) сектора економіки. 

Завдяки високій інвестиційної віддачі від їх функці-

онування, залучення великого потоку споживачів 

відбуваються якісні структурні зміни в сформова-

ному функціональному зонуванні території, активі-

зація інвестиційно-містобудівної діяльності, насам-

перед у формі реконструктивних заходів. В умовах 
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конкуренції підприємства показують різні фінансові 

результати, і відповідно можуть претендувати на 

різні по привабливості використання території міс-

та. У той же час підприємства первинного та вто-

ринного сектора економіки (видобуток і переробка 

сировини і промислове виробництво) потроху втра-

чають своє економічне значення і зміщуються на 

периферію міста. Ще однією тенденцією, яка впли-

ває на просторовий розвиток міста, є соціальні зміни 

в сфері споживання, образі життя городян і системі 

їх цінностей. Це стимулює активний розвиток індус-

трії розваг. Вона стає привабливою для інвестуван-

ня, будівництва і реконструкції. 

Містобудівний розвиток у тривалій перспекти-

ві залежить від великої кількості факторів, в тому 

числі і стихійних. Тому при розробці науково об-

ґрунтованих проектів планування міст з багатою 

історією потрібно залишати зазор на уточнення та 

вдосконалення без кардинальних змін сформованої 

планувальної структури. 

Одним з важливих аспектів містобудівного ро-

звитку міста є застосування стратегічних підходів до 

містобудівного управління. Важливий той факт, що 

при стрімкому розвитку великих міст сьогодні в 

світі і в Україні зокрема, відбувається їх функціона-

льне перетворення. Раніше центр міста виконував як 

житлові, так і суспільно-ділові функції, зона проми-

словості зазвичай розташовувалася на околиці міста. 

Тепер, при багаторазовому збільшенні чисельності 

населення міст, центр поступово витісняє житлову 

функцію, збільшуючи свою історичну або, напри-

клад, торговельну функцію. 

У цілому можна відзначити, що територія міста 

освоюється нерівномірно, залежно від інвестиційно-

го потенціалу її окремих частин. Найбільший розви-

ток спостерігається на територіях, здатних дати еко-

номічний ефект. Органам влади як активних регуля-

торів цього процесу необхідно використовувати 

спеціальні технології управління, щоб стабілізувати 

розвиток. 

Особливою частиною міста є його центр. Він 

складає його структурно-функціональну основу. В 

сучасних реаліях історично сформований центр ро-

сійських міст поєднується з діловим центром, який є 

центром європейських міст. Ринкова економіка, під-

вищує урбанізованість центральних зон, за рахунок 

збільшення престижності та вартості землі та неру-

хомості в центрі. Це в свою чергу призводить, по-

перше, до зміни функціонального призначення істо-

ричних будівель, а по-друге, до їх зносу. Як зазначає 

І. Вільямсон [5], тим сучасним перетворенням, які 

можуть представляти загрозу історичним містам, 

відносяться: 

- посилення функціонального навантаження на 

центр; 

- підвищення поверховості при будівництві но-

вих об'єктів; 

- втрата історичних пам'яток, видів і панорам; 

- сучасна стилістика архітектури; 

- зростаюча ділова активність. 

Якщо поступово прибрати частину функцій 

центру (житлову, наприклад), це призведе до функ-

ціональних диспропорцій. Багатофункціональність 

забудови – одна з сучасних тенденцій містобуду-

вання. Вона з'явилася в результаті організації тери-

торій з центральними функціями (великі історичні 

міста Європи, реконструкція центральних районів 

Києва). Однак цей принцип може бути економічно 

нераціональним з точки зору використання терито-

рій, так як «центр» повинен приносити підвищений 

прибуток. На її погляд, цю суперечність можна ви-

рішити з допомогою збереження будівель центру з 

житловими функціями, однак суміщення цієї функ-

ції з нежитловими за рахунок здачі в оренду частини 

приміщень. 

Для проведення містобудівної політики щодо 

історичних частин міста необхідно розуміти важли-

вість вивчення планувальної структури міста. У 

плані практичної реалізації це може проявлятися: 

- в ефективній взаємодії органів влади різних 

рівнів; системи швидкого реагування на потреби 

населення, підвищення якості державних послуг за 

рахунок впровадження системи електронного уряду; 

- у впровадженні нових освітніх технологій; 

- у застосуванні нових технологій енергозбере-

ження; 

- у застосуванні інтелектуальних транспортних 

систем; 

- розширення можливостей для бізнесу (напри-

клад, за рахунок різних форм електронної торгівлі). 

у забезпеченні високоякісного охорони здоро-

в'я, соціального обслуговування та автоматизації 

будівель. 

Як зазначає С. Енмарк [4], потрібен аналіз як 

попередньої, так і існуючої структури, щоб визначи-

ти, що необхідно реорганізувати. Вивчення наступ-

ності містобудівної політики необхідно. Існуючі 

дослідження поки обмежуються проблемами рекон-

струкції та використання цінних елементів міста. 

Більшою мірою вивчаються історичні, композиційні 

та художні аспекти, а меншу увагу приділено насту-

пності перетворення загальнопланувальних аспектів 

міста в цілому. Це негативно позначається на місто-

будівному плануванні і прогнозуванні розвитку 

міст, що мають історію. Відповідно з'являються 

диспропорції у розвитку різних структурних елеме-

нтів міста, не враховується його функціональна цілі-

сність. 

Потреби міста ростуть, відповідно потрібно 

пристосовувати вже існуючий вигляд міста. Протя-

гом десятиліть об'єктами дослідження, збереження і 
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використання стають не тільки окремі будівлі та їх 

групи, а й великі містобудівні комплекси – квартали, 

райони, історичні центри і міста в цілому. 

Висновки та перспективи подальших ро-

звідок 

Таким чином, існуючі особливості державного 

управління містобудівним розвитком мегаполісу 

вимагають зміни, щоб взаємодіяти з тенденціями 

сучасного стану, і одночасно, зберігати історичну 

спадщину міста. 

Найбільш раціонально можливими способами 

збереження культурної спадщини в умовах швидко 

розвивається сучасного міста є їх реставрація, а в 

більш складних випадках (наприклад, близьких до 

аварійних або аварійним) – реконструкція будівлі, в 

тому числі із зміною функціонального призначення. 

Розвиток напрямку по збереженню історичної 

спадщини повинно бути нерозривно пов'язане з його 

комерціалізацією. При цьому активну участь органів 

влади у цьому процесі необхідно для полегшення 

процесів по реконструкції і збереження, а також в 

якості контролю за здійсненням цих процесів. Та-

кож необхідно розвиток активної громадянської 

позиції населення щодо захисту історичної спадщи-

ни. У цьому випадку може допомогти розвиток мі-

ських будівельних організацій.  

В роботі були вирішені наступні завдання:  

- досліджено теоретичні основи проектів роз-

витку території; 

- виявлена роль проектів планування у розвит-

ку територій міст; 

- проаналізована політика у сфері будівництва 

та планування міст; 

- проведено аналіз містобудівних відносин в 

сучасних умовах; 

- досліджений зарубіжний досвід підвищення 

ефективності містобудівних показників; 

- на основі проведеного аналізу розроблені на-

прями проектних рішень з врахуванням містобудів-

них та просторових характеристик територій. 

Успішне виконання заходів, передбачених цією 

статтею, значно покращить проектні планувальні 

рішення міст України та надасть можливість їх роз-

витку та зростанню інвестиційних потоків. 

Основні результати, що отримані в розробці 

даної статті, полягають в реалізації елементів дослі-

дження ефективності планування територій міст 

України. Таким чином, поставлені цілі в статті дося-

гнуті. 
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URBAN CONSTRUCTION ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MODERN CITIES 

К. Vyatkin 
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The purpose of this article is to study the urban construction aspects and state regulation of the design and im-

plementation of projects of territorial development and urban construction for the sustainable development of mod-

ern cities of Ukraine, development of questions of increase of efficiency of use of urban areas during the prepara-

tion of PLA-Navalny projects and construction documents. Analyzed and mapped approaches to creating design 

projects for solving problems in the field of territorial development of cities. The analysis of the current state of le-

gal and methodological support of the processes of development of territorial Fund of cities of Ukraine. 

In the work were solved following tasks:  

- investigated theoretical basis of the projects developed weave of the territory; 

- the role of planning in development of urban areas; 

- analyzed policy in the field of construction and urban planning; 

- the analysis of town-planning relations in modern conditions; 

- investigated foreign experience of improving the efficiency of urban indicators; 

on the basis of the analysis developed on-right design decisions taking into account Mostobudtion and spatial 

characteristics of territories. 

The successful implementation of measures stipulated in this article, will significantly improve project plan-

ning decisions of the cities of Ukraine and will provide an opportunity for their development and growth of invest-

ment flows. 

The main results obtained in the development of this article lies in the implementation of elements studies of 

the effectiveness of planning territories of cities of Ukraine. Thus, the goal of the article is made up nuti. 

Keywords: urban construction, planning, urban agglomeration, urban planning, territorial development, de-

velopment, miss tobody factor 
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