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ВСТУП
Системний розвиток міста залежить від ба�

гатьох факторів. Один з них — географічне роз�
ташування та взаємовплив розвитку прилеглих
територій. Якщо розглядати обласний центр
як місцевий економічний центр розвитку, то
м. Вінниця — це центр розвитку сільськогос�
подарської території області. В зв'язку з цим
актуальним є питання формування центрів роз�
витку, що будуть активно вливати на основні
індикативні показники розвитку як області, так
і конкретного міста.

Місто є найважливішим елементом націо�
нальної економіки і досить складною багато�
рівневою структурою зі своєю внутрішньою
динамікою. Для його економічної системи ха�
рактерне поєднання економічної (виробничої,
транспортної, будівельної, торгівельної), со�
ціальної, інвестиційної, рекреаційної, інформа�
ційної та інших складових, великої кількості
різних елементів і зв'язків між ними, циркуля�
ція значних потоків матеріальних, фінансових,
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трудових та інформаційних ресурсів.
Час довів неефективність програм і кон�

цепцій соціально�економічного розвитку міст,
що розроблялись раніше в Україні. В сьогоде�
нних умовах, як і раніше, якість життя населен�
ня вітчизняних міст, їх інфраструктура і гос�
подарський розвиток відстають від аналогічних
характеристик міст високорозвинутих країн.
Саме тому проблеми розвитку міста повинні
розглядатись разом з проблемами прилеглих
територій за допомогою нових креативних ме�
тодів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Теоретичною і методологічною основою
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Ю.Г. Саушкіна, А.В. Степаненка, О.І. Шаблія,
Є.Н. Перцика, Р. Кауфмана та інших вітчизня�
них і зарубіжних учених. Місцеві економічні
центри виступають ядрами просторової мережі
поселень, взаємопов'язаних на основі геогра�
фічного поділу праці, об'єднані спільністю
організації й управління та господарською
діяльністю низового адміністративного райо�
ну. Вони мають вплив на розвиток прилеглих
сільських та інших міських поселень. Від рівня
їх розвитку залежить рівень розвитку системи
в цілому. Одною з недосконало вивчених про�
блем є системний підхід до розвитку міста з
врахуванням розвитку та особливостей прилег�
лих територій, зокрема в сільськогосподарсь�
ких областях.

Мета статті — представити концепцію сис�
темного підходу до розвитку міста як еконо�
мічного центру сільськогосподарської території.

РЕЗУЛЬТАТИ
У світлі глобальних світових процесів особ�

ливо яскраво проявляється ідея сталого роз�
витку територій. Перехід до сталого розвитку,
який задекларовано Конференцією ООН з на�
вколишнього середовища i розвитку (Ріо�де�
Жанейро, 1992), світове співтовариство визна�
чило як основну стратегію розвитку суспіль�
ства у ХХI ст. Основою сталого розвитку є па�
ритетність відносин у тріаді: "людина — держа�
ва� природа". Основні принципи сталого роз�
витку населених пунктів проголошено у зак�
лючних документах Конференції Організації
Об'єднаних Націй з населених пунктів
(ХАБIТАТ�II), яка відбулася в 1996 році в
м. Стамбулі (Туреччина). Важливі документи
міжнародного значення за цією тематикою
були також прийняті такими міжнародними
організаціями як Європейська економічна Ко�
місія ООН (Декларація про міста та інші насе�
лені пункти у новому тисячолітті, яка була
прийнята на спеціальній сесії Генеральної асам�
блеї у 2001 році) [1, c. 23].

Аналізуючи глобальні міжнародні перетво�
рення, що мали місце протягом кінця XX�го —
початку XXI�го століть, та маючи на увазі те,
що саме міста є головними осередками соціаль�
но�економічного життя людей, можна виділи�
ти такі міжнародні тенденції розвитку міст:

— чільне місце в процесі сталого розвитку
населених пунктів займає людина, бо саме на
задоволення її потреб повинні вирішуватись
питання перенаселеності міст, охорони здоро�
в'я та забруднення навколишнього середовища;

— половина населення світу проживає у
містах. Наприклад, у Європі міське населення
складає дві третини жителів, а, на противагу
Європі, у Африці та Азії більшість населення
живе в сільській місцевості. Отже, перевага
міського населення спостерігається саме у роз�
винутих країнах та країнах, що розвиваються;

— поряд з проблемою швидкого зростання
населення постало питання зменшення темпів
економічного розвитку, що призвело до змен�
шення робочих місць, а отже, і до зростання
безробіття та неможливості забезпечити ос�
новні потреби громадян;

— постала проблема перенаселеності міст
в країнах, що розвиваються, внаслідок швид�
кого зростання кількості міського населення,
особливо за рахунок переселення молоді з
сільських районів;

— спостерігається взаємозв'язок міських та
сільських районів у всіх сферах: економічній,
соціальній та екологічній. Саме великі, середні
та малі міста є генераторами опосередковано�
го зростання соціально�економічного рівня;

— останнім часом з боку громадських
організацій все більше уваги приділяється про�
блемам охорони навколишнього середовища та
екологізації виробництва. Але існує також тен�
денція перенесення екологічно шкідливих ви�
робництв з розвинутих країн до країн, що роз�
виваються;

— переважно на місцевому рівні здійсню�
ються певні види діяльності, що забруднюють
навколишнє середовище та можуть призвести
до негативних екологічних наслідків на гло�
бальному рівні;

— процес урбанізації призвів до концент�
рації населення в міських агломераціях, які
простягаються за межі адміністративних гра�
ниць міст, охоплюють дві та більше адміністра�
тивних одиниць, мають місцеві органи влади з
різними можливостями та пріоритетами і
страждають від неможливості координації
своїх дій. Виникає проблема забезпечення лю�
дей житлом на тлі урбанізації;

— роль великих та середніх міст у світі по�
чинає зростати, оскільки вони долучаються до
процесу глобалізації вже на рівні місцевих
органів влади, громад та окремих підприємств;

— на рівні країн, що розвиваються, поси�
люється децентралізація управління містами як
інструмент активізації діяльності місцевих
органів влади;

— посилюється роль місцевих органів вла�
ди, що здійснюють функції налагодження
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зв'язків та встановлення більш тісних парт�
нерських відносин між урядами країн, що при�
зводить до посилення розвитку окремих насе�
лених пунктів. Досить важливою є також тен�
денція залучення міської громади до покращен�
ня становища в окремому населеному пункті з
боку місцевої влади, що грунтується на заса�
дах прозорості, підзвітності та відкритості дій
органів влади, з метою захисту інтересів місце�
вої громади.

Таким чином, враховуючи останні світові
тенденції зростання глобалізації та взаємоза�
лежність світової економіки, хочемо наголоси�
ти, що співробітництво на рівні органів місце�
вої влади набуває великого значення. Існує не�
обхідність прояву ініціативи міськими органа�
ми влади щодо стимулювання та закріплення
вже існуючих форм співробітництва та парт�
нерства для покращення соціально�економіч�
них умов проживання населення.

Сьогоднішній стан міст України характери�
зується значними відмінностями у рівнях їх
соціально�економічного розвитку, неузгодже�
ністю низки законодавчих та нормативно�пра�
вових актів з містобудівних питань, недостат�
ньо чітко визначеною загальнодержавною
стратегією. Спостерігається досить велика кон�
центрація населення та виробництва у великих
містах на тлі неефективного, уповільненого
розвитку більшості середніх і малих міст. Це є
наслідком надмірного втручання держави в ре�
гіональну політику протягом тривалого періо�
ду, що призвело до значних територіальних
диспропорцій у економічному розвитку краї�
ни, недоліків у територіальній організації сус�
пільства, системі поселень. Відтак, погіршилась
демографічна ситуація в країні, якість життя
населення, знизився рівень зайнятості. Прак�
тично в усіх містах України посилюються про�
цеси депопуляції населення.

Погіршується стан житлово�комунального
господарства, санітарно�гігієнічна і епідеміо�
логічна ситуація, особливо у великих містах.
Зменшуються обсяги капітальних вкладень у
розвиток житлового будівництва, введення в
експлуатацію нових та відремонтованих жит�
лових приміщень.

Актуальна проблема міст України — їх еко�
логічне неблагополуччя. Екологічний стан
міста нерозривно пов'язаний із загальною соці�
ально�економічною ситуацією в ньому, реалі�
зацією міської екологічної, містобудівної і
житлової політики. Забруднення атмосфери,
джерел питного водопостачання, незадовіль�

ний стан справ із знешкодженням твердих по�
бутових і промислових відходів тощо, — все це
негативно позначається на здоров'ї населення.

В умовах сьогодення необхідно розробля�
ти принципово нові програми розвитку міст Ук�
раїни. Вони повинні містити розгорнуті систе�
матизовані міжнародні порівняння наявних
ресурсів (трудових, фінансових, інвестиційних,
природних), рекомендовані показники, техно�
логії, заходи, прийняті рішення та очікувані
результати. Крім цього, ефективність програм
такого роду буде в значній мірі залежати від
правильно сформульованих і поставлених
цілей. Для цього потрібно розробити систему
цілей ефективного розвитку міста, регіону,
країни. Вибір найбільш важливих та актуаль�
них цілей, які мають значну перспективу реал�
ізації, — є неодмінною умовою ефективного та
оптимального розвитку міст, регіонів та Украї�
ни в цілому [2, с. 156].

При аналізі стартових умов соціально�еко�
номічного розвитку міста варто дослідити на�
ступні фактори: величину та ефективність ви�
користання міського соціально�економічного
потенціалу; якість життя населення; економіч�
ну та екологічну ситуацію на території міста і
прилеглих територій; стан системи місцевого
самоврядування.

Узагальнююча оцінка вихідної соціально�
економічної ситуації включає комплексний
аналіз таких основних факторів місцевого ха�
рактеру, які визначають соціально�економіч�
ний розвиток міста:

1) потенціал соціально�економічного роз�
витку міста:

а) виробничий потенціал;
б) трудовий потенціал;
в) фінансовий потенціал;
г) інвестиційний потенціал.
2) якість життя населення;
3) ресурсний потенціал (географічний, при�

родно�ресурсний та демографічний потенціа�
ли);

4) екологічна ситуація (стан атмосферного
повітря, водного середовища, радіоактивного
забруднення);

5) потенціал готовності до соціально�еко�
номічних перетворень у місті;

6) управління містом.
Специфічними функціями місцевих еконо�

мічних центрів адміністративної області є
функції управління, організації й розподілу в
межах прилеглої до них території. Така їх ді�
яльність тривалий час виділила центри зі скла�
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ду інших сільських поселень. Крім того, адмін�
істративні, організаційні, культурні функції
визначили дещо вищі темпи розвитку місцевих
центрів у системі населених пунктів району.

Об'єктивною передумовою для соціально�
економічного розвитку місцевих економічних
центрів є їх транспортно�географічне розташу�
вання. Найкраще розташування мають ті посе�
лення, які розміщені в географічному центрі об�
ласті й поблизу нього [3, 3].

Для більшості місцевих економічних цент�
рів області містоформуючою сферою є промис�
ловість, насамперед такі галузі, як харчова,
машинобудівна, легка, деревообробна, буді�
вельних матеріалів. Розвиток промисловості в
місцевих центрах відбувається повільно, хоча
й існують резервні території для будівництва і
є достатня кількість трудових ресурсів.

Активізація економічного розвитку місце�
вих центрів області й посилення їх ролі в со�
ціально�економічному розвитку сусідніх тери�
торій можлива тільки на основі структурної пе�
ребудови економічної бази, за умови розвитку
нових форм господарювання, залучення вітчиз�
няного виробничого потенціалу та іноземних
інвестицій. Достатній освітній рівень трудових
ресурсів дає змогу створювати в місцевих цен�
трах дрібні високотехнологічні підприємства
різних галузей промисловості, об'єкти вироб�
ничої інфраструктури.

З метою підвищення рівня соціально�еконо�

мічного розвитку місцевих еко�
номічних центрів області необ�
хідно ефективно використову�
вати існуючий виробничий по�
тенціал, розвивати соціальну
інфраструктуру, поліпшувати
технічний стан багатьох
об'єктів і рівень забезпеченості
населення різними видами по�
слуг в цілому ряді міжгоспо�
дарських центрів і центрах ку�
щових систем розселення.

Розглянемо деякі еко�
номічні показники розвитку м.
Вінниця. Нині у місті діє 78 ве�
ликих і понад 3000 малих
підприємств, серед яких 101 ут�
ворено на основі капіталовкла�
день іноземних інвесторів та 30
філій спільних підприємств. В
економіку міста здійснюють
інвестування фірми 23 країн
світу, а серед них найбільше з
Австрії (53,7%), Іспанії (12,6%),

Німеччини (4,7%). У процесі реформування
економіки міста помітно вирізнились галузі
легкої та переробної промисловості. Унікаль�
ністю продукції та досягненням рівня світової
якості відзначається завод "Кристал", де ви�
готовляють діаманти круглої форми з 57 гра�
нями, які користуються широким попитом у
багатьох країнах світу. Відомі і визнані у ба�
гатьох країнах світу швейні вироби фабрик
"Володарка" та "Поділля". Далеко за межами
регіону відомі продукти харчування вироб�
ництва українсько�австрійського підприєм�
ства "Поділля�ОБСТ", продукція українсько�
іспанської фармацевтичної фірми "Сперко�
Україна", сучасні вироби і блоки для житло�
вого і промислового будівництва спільного ук�
раїнсько�канадського підприємства "Ново�
лакс" та ін. Впродовж багатьох років на Євро�
пейському континенті користуються попитом
гідравлічні насоси і системи для сільськогос�
подарської та іншої техніки виробництва акц�
іонерного товариства "Вінницький завод трак�
торних агрегатів". Вінницька державна кар�
тографічна фабрика продовжує забезпечува�
ти поліграфічною продукцією не лише Украї�
ну, а і країни ближнього зарубіжжя. На внут�
рішньому ринку помітно зростає конкурен�
тоспроможність продуктів харчування вироб�
ництва ТОВ "АВІС", "Вінницької харчосмако�
вої фабрики" та "Олійно�жирового комбіна�

Рис. 1. Модель міста як центру
сільськогосподарської області



ЕКОНОМІКА АПК

¹ 2, ñ³÷åíü 2009 ð.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ 21847

23

Рис. 2. Модель центру розвитку

ту". Помітно зростає питома вага діючих у
місті малих підприємств. У ході реалізації
стратегічного плану економічного та соціаль�
ного розвитку міста на 2002—2010 роки
відкриваються широкі перспективи для інвес�
тування започаткованих міською владою за�
ходів енергозбереження на підприємствах ко�
мунальної власності, будівництва та реконст�
рукції житлового фонду та інших напрямів
життєдіяльності міста.

На рис. 1 представлена модель міста як цен�
тру сільськогосподарської області. Виявлені
такі чинники — постачання продуктів сіль�
ського господарства для населення міста; по�
стачання продуктів сільського господарства
для харчової промисловості міста; трудові ре�
сурси сільських прилеглих територій як робо�
ча сила сільськогосподарських підприємств та
підприємств міста. Крім того, представлено
модуль розвитку рекреаційних зон території,
що сприятиме екологічному та економічному
розвитку як міста, так і сільського господар�
ства.

На нашу думку, в системному підході до роз�
витку міста доцільно розробити модель центру
розвитку. Наприклад, таким центром може бути
переробне підприємство (Нариклад, у Вінни�
цькій області — Поділля Обст), яке відносно
себе групує низку факторів, що позитивно вли�
ває на розвиток території та громади.

Така і аналогічні моделі по�
винні розглядатись керівницт�
вом міста як базові при ухва�
ленні рішень щодо інвестицій,
розвитку територій тощо.

ВИСНОВОК
Таким чином, можна зро�

бити висновок, що системний
підхід до проблем розвитку
міста дозволяє сформувати за�
гальну концепцію розвитку
міста, виявити основні факто�
ри взаємовпливу розвитку те�
риторії та основних об'єктів,
сформувати моделі сталого
розвитку як на макро�, так і на
мікрорівнях.
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