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Актуальн! проблеми теорп та методологи 
м1стобуд1вних дослщжень

В cmammi розглядаються питания meopii та методологи 
сучасного мютобудування, еволюцн професшних погляд1в на цш  
та задач1, склад та зм1ст Micmo6ydieHoi д1яльност1, та комплексу 
проектно-планувальних po6im.

Н.М. Демин. Актуальные проблемы теории и 
методологии градостроительных исследований. В статье 
рассматриваются вопросы теории и методологии современного 
градостроительства, эволюции профессиональных взглядов на 
цели и задачи, состав и содержание градостроительной 
деятельности, и комплекса проектно-планировочных работ.

N.M  Demin. Actual problems o f  the theory and methodology o f  
urban research. The article addresses the theory and methodology o f  
modern urban development, the evolution o f  professional views on the 
goals and objectives, structure and content o f  planning activity and 
the complex o f  design and planning works.

Teopin i методолог1я досл1дження мicтoбyдiвниx систем 
знаходяться у cxani nocxiftHoro удосконалення пщ впливом 
еволющ! профес1йних уявлень про об’екти м!стобудування; 
пол1тичних, соц1ально-економ1чних, eкoлoгiчниx настанов; 
загального р1вня розвитку CBixoBoi' науки, хехн1чних засоб1в 
м1стобуд1вного анал1зу, меход1в проекхування ха операхивного 
управл1ння.

Паралельно з цим удосконалюехься склад i 3Micx 
м1схобуд1вно1 докуменхац1'1, на Bcix стад1ях: на peгioнaльнoмy piBHi 
(схеми планування обласхей, груп областей), на MicueeoMy piBni 
(генеральн! плани населених пункх1в, дехальн! плани xepHxopii) [1]. 
3MiHH у склад! i SMicxi проекхно-планувальних po6ix завжди 
пов’язан! 3i специф1кою проблем соц1ального, економ!чного.
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xexHiHHoro та м1стобуд1вного розвитку, як1 пост1йно 
зд1йснювалися, а також з характером npouecis соц1ально- 
демограф1чного розвитку, розвитку народногосподарського 
комплексу, планувальних та ресурсних обмежень та 1н.

Генеральн! плани м1ст в i'x сучасному розум1нш розроблялися 
вже на початку 19 стол1ття. Генплан Киева (1837 р., a p x ir . B e p e rr i,  
Л. Станзан!, 1нж. Л. Шмегельський), зпдно якого окрем! частини 
м1ста -  Старокишська, Под1л, i Печерськ об’еднувались у едине 
MicTO, були нам1чен1 нов! TepHTopii «Нове строен1е» в п1вденн1й 
частин!, являв собою, по-сут1 схему планування з визначенням 
м1сць розташування земельних д1лянок nifl буд1вництво об’ект1в 
загальном1ського значения. Цей генплан забезпечив м1стобуд1вну 
д1яльн1сть в м. Киев! на 100 рок1в саме завдяки сво'ш 
схематичност!. Другий генеральний план було розроблено лише в 
1936 рощ (проф. П. Хаустов -  кер1вник, В. Заболотний, М. 
Гречина, А. 31нченко, А. Матушевич, П. Юрченко). За cboim  
складом в1н вщповщав канонам, як1 сформувались ще в 
дореволюц1йн1 часи i згодом були вщпрацьован! в пер1од 20-30 
poKiB 20 ст., на досвщ! розроблення генерального плану Москви 
(1935 р., В. Семенов, С. Чернишов).

В основу генеральних план1в м1ст Tie'i пори були покладен! 
завдання кардинального перетворення м1ського середовища на 
засадах «суворого 1деал1зованого п!дходу до створення 
арх1тектурного образу вщпов1дно естетичних уявлень парт1йного 
кер1вництва». Опрацьована на приклад! Москви методолог!я була 
реал!зована у генплан! Киева [2]. Перел!к питань, як! висв!тлював 
генплан Киева 1936 року:

1. Соц!ально-економ!чн! настанови розвитку м!ста.
2. Природн! та !сторичн! передумови до реконструкц!!' м!ста 

(кл!мат, топограф!я, геолог1я ! г!дрогеолог!я, г!дрограф!я, сан!тарн! 
фактори, !сторичний нарис).

3. Основи планувального р!шення (Принципи арх!тектурно- 
планувального р!шення. Напрями зростання м!ста. Структура 
генерального плану).

4. Мережа мапстралей ! дор!г (Зовн!шня дорожня мережа. 
Мережа внутр!шньом!ських мапстралей ! площ. Мости ! 
шляхопроводи)
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5. Фyнкцioнaльнi райони Micxa (Райони житлово! забудови. 
Райони промислово! xepHTopii' зовн1шнього транспорту. CIcлaдcькi 
райони. Зелен! насадження i ф1зкультурн! улаштування.

б.Обладнання Micra (Мереж! обслуговування. 
Внутр!шньом!ський транспорт. Енергетика. Водопровщ. 
Канал1зац1я. Очищения. Тиженерна пщготовка територ!!).

7. MeproBicTb освоения генерального плану.
Генплан 1949 р. мав за мету рекоиструкщю п!слявоеиного 

Киева (apxiT. О. Власов -  кер1вник, I. Малоземов, Б. Приймак, Б. 
Пол1щук, iнж. I. Козлов. За своею щеолопею i структурою Bin мало 
в1др1знявся вщ генплану 1936 р.

В основу генплану 1967 року ( apxiT. Б. Приймак, Г. 
Слуцький -  кер1виики, В. Гречина, А. 1ванова, I. Фом1н, А. Тер- 
Григорянц, А. Старинкевич) були покладен! техшко-економ1чш 
основи (ТЕО), як попередньо узгоджена у встановленому порядку, 
складова частика генплану, метою якого було визначення 
демограф1чного прогнозу, прогнозу м1стоутворючо1 бази, основних 
HanpHMiB територ1ального розвитку i основних напрям1в розвитку 
1нженерно1 1нфраструктури. ТЕО було погоджено урядом, як 
основа подальшого розроблення генерального плану. Склад i зм1ст 
генплану, структура пояснювально! записки принципово не 
вщр1зняеться в1д попередн1х.

Пoкoлiння генплан1в надвеликих MicT в1с1мдесятих рок1в за 
зм1стом принципово в1др1зняються поглибленням економ1чно1 i 
соц1ально1 складовоУ, бшьш прискшливою увагою планових 
орган1в до погоджеиня прогнозних показник1в, як1 стосуються 
чисельност! населения, структури i кшьк1сних параметр1в розвитку 
територ1ально-виробничого комплексу. Питаниям арх1тектури на 
вщм1ну в1д генплан1в 30-40 poKie практично не придшялося уваги.

Разом 3 тим посилилась увага до детально!' розробки 
розм1щення житла, промислових об’ект1в, об’ект1в iнфpacтpyктypи, 
проблем охорони 1сторико-культурно1 спадщини, охорони 
навколишнього середовища.

Про це св1дчить досв1д розроблення генерального плану i 
проекту планування прим!сько1 зони м. Киева 1987 р. (apxir. А. 
Бондарчук, М. Дьом1н -  кер1вник, В. вжов, П. Кучмаренко, G. 
Л!шанський -  ГАП; 1нженери I. Казим1ров - ГШ, В. Коваль, Я. 
Лев1тан -  ГШ, В. Михайленко, Т. Ткач)
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Принципов! 3MiHH в методолог!'! i п!дходах до розроблення 
генеральних план1в xieii пори проявилися:

в спробах застосування метод1в системного анал1зу, 
математичних метод1в i моделей при oqiHui sapiaHTiB 
функщонального зонування i соц1ально-планувально1 
орган1зацп TepHTopii';
в пошуках метод1в ефективного управл1ння процесами 
peaлiзaцi^ мicтoбyдiвниx р1шень з використанням сучасних 
1нформац1йних технолог1й;
у BH3Ha4eHHi перспектив розвитку населених пункт1в як 
елемент1в репональних систем розселення (мicтoбyдiвниx  
систем).

Гeнepaльнi плани Москви i Лeнiнгpaдa кшця 80-х роюв з 
1н1ц1ативи KepiBHHKa Лен1нградсько1 облает!, розроблялися, як 
единий генеральний план м1ста i облает!. 3 точки зору фах1вц1в- 
yp6anicTiB, це була невдала !дея, але з точки зору управл1ння 
процесами функц1онування i розвитку TepnTopii" м1ста i област1, як 
единого територ1ально-планувального, соц1ально-економ1чного, 
територ1ально-виробничого, пpиpoднo-eкoлoгiчнoгo комплексу, з 
единою 1нженерною, транспортною, соц1альною 1нфраструктурою 
е безумовно доцшьним.

В подальшому, вже в нових реал1ях, що пов’язан! is 3MiHora 
пол1тично'{ та економ1чно1 системи, становлениям ринкових 
вщносин i управл1ння мicтoбyдiвними процесами, яке зд1йснюеться 
суто в межах юридичних границь, потребуе дещ о iHuinx п1дход1в, 
пошук1в бiльш складних форм управл1ння сум1жними тepитopiями  
на баз! посилення системно! кoopдинaцi^ i узгодження д1й на основ! 
законодавчо встановлених регламент1в (як1 на жаль дос1 BwcyTHi).

Дiйcнo, генеральний план розвитку Киева як 1нших великих 
MicT були продуктом свого часу. Вони м1стили 1люз!'1 i помилки 
спричинен! надм1рною !деолопзованою доктриною.

Сучасн1й генплан розвитку MicTa розглядаеться як документ 
б1льш прагматичний. Bin визначае принципов! вир!шення розвитку, 
планування, забудови та !ншого використання територ!'!' населеного 
пункту.

Генеральн! плани кшця 20 початку 21 стол!ття як в краТнах 
пострадянського простору так i в европейських крашах 
визначаються тенденц!ею посилення саме м!стобуд!вних -
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функц1онально-планувальних аспект1в. Це видно нав1ть i3 
структури MicTo6yfliBHoi' документац!!'. Наочним прикладом тако1 
тенденц!’! е досвщ розроблення генерального плану Москви 1999 
року. BiH складаеться ia трьох принципових частин: 1. Основн! 
напрями мicтoбyдiвнoгo розвитку Москви; 2. MicTo6yfliBHe 
зонування TepHTopii'; 3. Програма першочергових м1стобуд1вних 
заход1в [4].

Частина 1 -  оц1нюе розвиток Москви на 25 рок1в вперед. 
Проблеми столиц! оц1нюються з позиц1й 1нтерес1в i можливостей 
трьох територ!альних р1вн1в: perioH, власне м1сто i центр Micra. 
Кожна територ1я мае характерн! проблеми i шляхи ix вир!шення. 
Для perioHy найбшьш важливими визначен! проблеми еколог!'! i 
CKOHOMii’ pecypcie; для м1ста -  перебудова м1стобуд1вно1 д1яльност! 
вщ екстенсивного до 1нтенсивного режиму розвитку без пост1йного 
поширення займано'! територ!!' i позитивн1й перебудов! м1ського 
середовища. Центр потребуе п1двищено1 уваги до 1сторико- 
культурно! спадщини, як територ1я пол1тичного, економ1чного i 
культурного центру краши.

«Основними напрямками» визначен! «рац1ональна 
планувальна i арх1тектурно-просторова структури MicTa, основн! 
пропозиц!!' транспортно! та !нженерно1 1нфраструктури, а також 
npono3Huii‘ щодо збереження i розвитку територ!й природного 
комплексу, оптим1зац !'1 розвитку житлових виробничих i 
громадських територ!й...» [4]. Тобто перел1к питань, яю 
традиц1йно так чи 1накше вир1шуються в генеральних планах м1ст.

Друга частина -  «М1стобуд1вне зонування» м1стить основн! 
регламенти, стосовно: - функц!онального зонування територп 
MicTa; сп!вв1дношення забудованих територ1й i в1дкритих простор1в 
(ландшафтне зонування); - граничн! к1льк1сн1 параметри 
м!стобуд1вного освоения TepnTopii -  сукупну щ!льн!сть забудови 
(буд1вельне зонування).

Третя частина -  програма першочергових заход1в створення 
«MicTa комфортного для життя людей»

Генплан Киева (2002 р., I. Гордеев, В. Чекмарьов -  кер!вник 
ГАП, В. Жолтовський, Г. Лисюк, О. Овдш, Б. Романенко, Т. Ткач, 
А. Холоша, О. Курило, С. Педоренко, Я. Лев!тан) розроблений в 2 
етапи -  «Концепц1я розвитку Киева i прим!сько1 зони (затв. 2001 р.) 
i власне генплан, виконаний за традиц1йною методолог1ею.

10-9-1108
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HaMineHi обсяги буд1вництва i Micxo6yfliBHi заходи мали 
забезпечувати м1стобуд1вну д1яльн1сть до 2020 року. За умови 
послщовного виконання наступних стад1й мicтoбyдiвнol 
документаци i суворого дотримання прийнятих р1шень. Цього на 
жаль не сталося. Взагал! останнього десятил1ття спостер1гаеться 
прискорена зм1на пол1тичних opicHTHpiB, економ1чних 
можливостей, або aM6iuiA владних структур, яких не 
задовольняють м1стобуд1вн1 регламенти, що регулюються д1ючою 
мicтoбyдiвнoю документащею. Це е причиною, яка спонукае 
оновлення генеральних план1в столиць.

В ocTaHHi роки нам1тилось CTpeMniHHfl до розроблення нових 
rennflaniB нав1ть тод1, коли реал1зафя дiючиx фактично не 
розпочалася -  через 3-5 p o K is  п1сля його затвердження (Москва, 
MincbK, Ки1в)

Причини невдоволення владних пол1тичних ел1т е р1зними. 
Головним чином те, що р1шення генплан1в, як1 стосуються 
функц1онального призначення територ1й не сп1впадають з 
прагненням ел1т. Але для вир1шення цих питань 1снують inmi стадп 
мicтoбyдiвнo^ документащУ. Генплан, який за визначенням MicTHTb 
лише «принципов! вир1шення розвитку, планування, забудови та in. 
[1] не може вщповщати на питания, як1 потребують бшьш 
детально!" проробки. На стад!ях детального планування або 
спещальних схем (транспорту, шженерних систем, систем 
очищения та !н.).

В процес! пщготовки програми-завдання, обговорення 
проблем i пропозиц!й щодо перспектив м1стобуд!вного розвитку, 
його в!дпов1Дност! моделям соц!ально-економ!чного прогнозу, 
завданням розвитку територ!ально-виробничого комплексу, 
рац!онального використання pecypcie i потенц!^1в, органами 
державно!' та м!сцево!' влади, населениям м!ста, громадськими 
орган!зац!ями, генплан набирае якост! компром!сного документа, 
який задовольняе м!ське сусп!льство.

Затверджений у встановленому порядку генплан мае статус 
як м!н!мум, м!сцевого закону. Подальша його реал!зац!я залежить 
в!д двох обставин. В!д якост! прийнятих р!шень, !'х 
обгрунтованост!, а також в!д в!дношення мешканц!в ! влади до 
закону, в даному раз! до генерального плану.
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Неповага до saKOHiB, н1пл1стичне ставлення до мicтoбyдiвнol 
документац!'] з боку влади, iHBCCxopiB, населения i як наслщок 
грубе порушення прийнятих мicтoбyдiвниx р1шень неминуче веде 
до розбалансування м1стобуд1вних структур, функц1онального 
зонування TcpHTopii', непродуктивних витрат pecypciB  
MicTo6yfliBHoro розвитку, природного комплексу, еколог1чно1 
cnryauii, попршення якост! оточуючого середовища. Все це теж 
може стати причиною необх1дност1 TcpMiHOBoro коригування 
MicTo6yfliBHoi‘ документац!'! з тим, щоб скоординувати дiif та 
процеси м!стобуд1вно1 д1яльност1, або привести до ладу юридичн! 
справи. Але об’€ктивн1 причини передчасного «стар1ння» генплан1в 
в значн! Mipi криються також в нeдocкoнaлocтi традищйно! 
методолоп1 розроблення м1стобуд1вно1 документац!]. Головна 
причина невщповщност! мiж динaмiчнicтю м1стобуд1вних об’ект1в, 
схильних до спонтанних непередбачуваних зм1н ix стану, пiд 
впливом численних фактор1в та умов i статичними формами 
представления м1стобуд1вно1 документац1'1 у вигляд! ф1ксованих у 
4aci стан1в (розрахунковий пер1од (20-25 рок1в), перша черта (5-7 
рок1в)). Подолати це протир1ччя можливо лише застосуванням 
мeтoдoлoгil системного п1дходу неперервного MicTo6yfliBHoro 
досл1дження i проектування, яка грунтуеться на впровадженн! 
сучасних 1нформащйних технолог1й, метод1в моделювання, 
пост1йного мон1торингу соц1ально-демограф1чних, економ1чних, 
еколопчних, м1стобуд1вних процес1в. Лише свосчасний анал1з 
ситуацп, визначення проблем CTiftKoro збалансованого розвитку i 
способ1в i'x вир1шення може забезпечити ст1йкий розвиток MicT i 
систем розселення [5].

1деолог1я неперервного процесу MicTo6yAiBHoro дослщження 
i проектування передбачае певну пocлiдoвнicть дш з1 створення 
в1дпов1дного 1нформац1йного забезпечення м1стобуд1вно1 
д1яльност1, opraHi3auii' мон1торингу стану MicbKoro середовища, 
системи забезпечення життед1яльност1 м1ста (iнфpacтpyктypи) 
стану соц1ально-демограф1чних, економ1чних показник1в, pecypciB  
MicbKoro розвитку; вщповщно! законодавчо!' i нормативно! бази 
(правила планування i забудови, мicтoбyдiвнi регламенти).

Сучасна методолопя розроблення генерального плану м1ста 
грунтуеться на принципах поетапного дослщження i проектування;

перший етап -  Концепц1я crp aT eri4 H oro розвитку MicTa.

10*
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другий етап -  Генеральний план.
xpexift етап -  Схеми зонування repHTopii' Micxa i Программ 

першочергових м1схобуд1вних заход1в з реал1зац1'1 генерального 
плану.

Концепщя схрахепчиого розвихку Micxa -  нaйбiльш 
siflnoBwaiibHa (1нхелекхуальна) часхина проекту, де маюхь бухи 
визначен! головн! ц1л1, принципов! напрями, парамехри ха 
обмеження розвихку м1схобуд1вно1 сисхеми, розробляеться з метою 
визначення:

1. Функц1онально-планувальних меж Micxa (зона впливу), 
MicbKoro розселення, як! в!ддзеркалююхь просхоров!, соц!ально- 
економ1чн! зв’язки, що склалися i маюхь хенденц1'1 прогнозованого 
розвихку!.

2. Функц1онального макрозонування херихор1й Micxa та зон 
сп1льних iHxepeciB Micxa i oблacxi з розрахунками балансових 
noKa3HHKiB i моделюванням сисхем просхорових coцiaльнo- 
eK0H0Mi4HHX 3B’H3KiB за всхановленими крихер1ями, що 
забезпечуюхь схалий розвихок схоличних функщй Micxa. OcHOBai 
напрямки розвихку мiжнapoднoi ха мiжpeгioнaльнol inxerpauii'; 
coцiaльнo-eкoнoмiчнo^ i ф yнкцioнaльнo-плaнyвaльнo^ iHxerpauii з 
обласхю, 3 охочуючими херихор1альними ухвореннями.

3. Тенденщй ха головних напрямюв, пocлiдoвнoгo, 
збалансованого розвихку Micxa; моделей фyнкцioнaльнo- 
планувально! ха об’емно-просхорово! схрукхури Micxa i зони його 
впливу.

4. Основних нaпpямiв i napaMexpiB розвитку соц1ально1 
iнфpacтpyктypи м1ста i зони його впливу.
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5. Основних напрям1в i масштаб1в розвитку, транспортноТ 
1нфраструктури Micra i зони його впливу.

6. Основних напрям1в i napaMerpiB розвитку 1нженерно1 
1нфраструктури Micxa i зони його впливу.

7. MicTo6yfliBHHX заход1в по вщтворенню природних 
ландшафт1в, неперервно! системи зелених насаджень, у т. ч. 
об’екив екомереж!, природно-заповщного фонду, м1ських л1с1в, 
зелених насаджень загального користування, inninx ландшафтно- 
peKpeaiiifiHHx repHTopift.

8. Micтoбyдiвниx заход1в з охорони об’ект1в культурно!' 
спадщини.

9. М1стобуд1вних та 1нженерно-техн1чних заход1в щодо 
захисту TepHTopii в!д flii' надзвичайних ситуац1й природного i 
техногенного характеру.

10. Резервних територ1й необхщних для розвитку м1ста, 
1нших населених пункт1в i o6’eKriB економ!чно1 д!яльност1, 
елемент1в 1нженерно1 та транспортно! 1нфраструктури в зон! його 
впливу та прим!ськ1й 3oni.

Ц!л1 та завдання перспективного розвитку м1ста:
1. пол1тичн! -  настанови щодо арх!тектурно-м1стобуд!вного 

забезпечення столичного статусу м1ста -  позиц1онування Киева як 
м!жнародного пол!функц1онального центру.

досягнення як1сних i к!льк1сних параметр1в;
- в соц!ально-економ!чнш сфер!;
- в сфер! економ1ки, культури, осв!ти, науки, пщготовки

кадр!в;
- в арх!тектур! i м1стобудуванн1;
- в сфер! технолоп! галузей м1ського господарства;

застосування енерго- i ресурсозбер!гаючих технолог1й та
in.

2. економ!чн1 -  ц1леспрямован1 зм!ни в структур! вид!в 
економ1чно1 д!яльност! (м!стоутворюючих галузей 
народногосподарського комплексу та м!стообслуговуючих 
галузей); галузей сфери громадського обслуговування населения;

- бажан! зм!ни в структур! !нвестиц!йно1 д!яльност!
(структури кап!таловкладень);

- необх!дн! зм!ни в структур! зайнятост!! трудових ресурс!в.
3. еколого-м!стобуд!вн!:
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-  лiквiдaцiя зон  eкoлoгiчнoгo ризику;
- санац1я та peaGmitaijiH xepHTopii';
- оздоровления оточую чого середовищ а;
- збереж ення i розвиток територ1й п риродного комплексу.
4. icтopикo-кyльтypнi:

- збереж ення нерухомо!' apxixeKxypHoi' та м1стобуд1вно1
спадщ ини;

- упорядкування планування i забудови  TepHTopift зон
охорони;

- пам ’яток арх1тектури та м 1стобудування, п ам ’яток природи,
ц1нних природних i Micxo6yfliBHHX лaндш aфтiв.

5. забезпечення держ авних inxepeciB у  розвитку столищ ;
- функц1онування opran ie державно!" влади;
- проведения загальнодерж авних i м1жнародних заход1в;
- забезпечення функц1онування диплом атичних

представництв i представництв м1жнародних орган1зац1й.
6. забезпечення спш ьних 1нтерес1в Micxa i облает! в сф ер! 

м !стобудування i територ!ального планування:
- в!дтворення ц!л!сно1 природно-ландш афтно!' систем и;
- технолог!чна ! територ!альна !нтеграц!я соц!ально!

транспортно! та !нж енерно! !нфраструктур;
- створення едино! ф ункщ онально-планувально!, соц!ально-

планувально! та транспортно-планувально! структур. 
Головними критер!ями еф ективност! м !стобуд!вних р!ш ень е: 
соц1апьн1:
-  м!н!м1зац!я показник!в середн !х  втрат часу населения на 

пересування;
- в!дпов1дн!сть стандартам (нормативним показникам) 

житлово! забезпеченост! та соц!ально-культуриого обслуговування  
населения;

економ1чш:
-  п!двищ еиня еф ективност! використання територ!!’;

- п!двищ ения еф ективност! ф ункщ онуваиия територ!ально- 
виробничого комплексу.

-  полтичн1:
-  ступ!нь урахування сп!льних !нтерес!в гром ад м!ста та 

о б л а е т !! прилеглими територ!альними утворенням и;
- ступ!нь забезпечення держ авних !нтерес!в.
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- еколог1чн1:
- покращення показник1в еколог1чного стану навколишнього 

середовища, збереження i покращення стану природного 
середовища.

-  1сторико-культурш:
покращення стану збереження нерухомо! культурно!’

спадщини.
«Концепц1я» складаеться i3 таких роздш1в:
1. Оц1нка сучасного стану i визначення проблем розвитку 

MicTa, зони його впливу, а також основних функц1ональних 
елемент!в (функщональних зон) i систем (1нженерна, транспортна, 
сощальна 1нфраструктури та 1н.).

2. Визначення TCHfleHuift i параметр1в мicтoбyдiвнoгo 
розвитку у вщповщност! 3 прогнозними показниками динам1ки 
демограф1чних, сощальних i економ1чних процес1в та з 
урахуванням планувальних обмежень й обмежень, що обумовлен! 
ресурсами м1стобуд!вного розвитку.

3. Розроблення програмно-цшьових моделей 
функц1онально-планувально1, транспортно-планувальноУ та 
соц1ально-планувально1, об’емно-просторово! структури м!ста i 
зони його впливу в межах граничних значень параметр1в та 
потр1бних pecypciB м1стобуд1вного розвитку.

4. Визначення системи м1стобуд1вних заход1в, що мають 
забезпечити реал1зац1ю модел! перспективного розвитку м1ста i 
зони його впливу на розрахунковий перюд до 15-20 рок!в, а також 
перщочергових показник1в i необхщних мaтepiaльниx та 
ф1нансових pecypciB  (5-7 poKie).

5. Визначення основних напрям1в розвитку, (к1льк1сних i 
якicниx параметр1в) сощально!', транспортно! та 1нженерно1 
iнфpacтpyктyp.

6. Розроблення техн1ко-економ1чних noKa3HHKiB i 
«Основних положень» Концепцп CTpareri4Horo розвитку Micra i 
зони його впливу.

В якост! вихщних даних для розроблення Концепц!'! 
слугують;

1. Соц1ально-демограф1чний прогноз;
2. Прогноз розвитку економ1чно1 бази;
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3. OuiHKa pecypciB  Micxo6 yfliBHoro розвитку -  природних, 
трудових, тepитopiaльниx (просторових) водних, енергетичних, 
рекреащйних;

4. Ощнка еколопчного стану м1ського середовища;
5. OuiHKa xexHiHHoro стану KanixanbHHx фонд1в MicbKoro 

середовищ а;
6. Ощнка ефективност! (доцшьносл) BHyrpimHbOMicbKHx i 

м1жселенних просторових зв’язюв.
Сучасна методолог1я прийнятгя м1стобуд1вних pimeHb 

грунтуеться на уявленнях про об’екти м1стобудування як 
фyнкцioнaльнo просторов! - системи coцioeкoлoгiчнoгo 
(дeмoeкoлoгiчнoгo) типу, що складаються is двох компонент!в 
(п!дсистем: - перший компонент -  «населения» (сусп1льство, 
громада, особист1сть, яка виступае в ролях мешканця, а також 
суб’екта економ1чно1 та сощальноТ д1яльнос^), локал1зоване в 
межах певних тepитopiaльниx утворень - «середовища 
життед1Яльност1 населения» (другий компонент). Саме 
«середовище життед1яльност1 населения» е об’ектом м!стобуд1вно1 
д1яльност1, яка мае за мету створення i п1дтримання середовища 
адекватного пcиxo-фiзичним якостям, сощальним i фiзioлoгiчним 
потребам людей.

Середовище життeдiяльнocтi населения, з достатньою M ipora  

yMOBHOCTi, можливо пoдiлити на дв1 частини -  природне 
середовище та антропогенне середовище2.

Природне середовище з позиц1й мicтoбyдiвнoгo досл1дження 
i проектування розглядаеться в якост! p ecy p c iB  м1стобуд1виого 
розвитку, а також умов, як1 або стимулюють, або обмежують види i 
масштаби мicтoбyдiвнol д1яльност1.

Незалежно вщ типу o6’eKriB м1стобуд1вного дослщження 
(peгioнaльнi системи розселення, населен! пункти, 
внутр1шньом1ськ1, шлкн1 у сощально-планувальному в1дношенн1 
утворення), i'x iнфopмaцiйнa структура е щлком щентичною. 
CTyniHb дeтaлiзaцi^ складових елемент1в та показник1в, що ix
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характеризують (атрибути) залежать в1д задач i craflii 
проектування.

Виходячи i3 соц1оеколог1чно1 xeopii’ розум1ння oG’cKTis 
м1стобуд1вного дослщження, де ланкою мотиватором в дуальн1й 
napi «населения» О  «середовище», е саме «населения» з його 
матер1альними, духовними i господарськими потребами, 
специф1чними вимогами до оточуючого середовища (м1ського 
середовища), иaйбiльш важливою iнфopмaцieю для прийияття 
м1стобуд1вних pimeHb -  визиачення масштаб1в, характеру 
м1стобуд1вно1 дiяльнocтi, е 1нформац1я про населения, його 
чисельн1сть, демограф1чиу та coцiaльнy структуру, мiгpaцiйнi 
процеси, економ1чиу дiяльнicть, соц1альи1 процеси, ocoбливocтi 
просторово! повед1ики та in.

Дан! про населения i його д!яльи1сть в сфер! !ндивщуальиого 
споживаиия i в сфер! сусп!льиого виробництва, а також про стаи i 
перспективи розвитку економ!чно1 (м!стоутворюючо1 та 
м!стозабезпечуючо\) бази, виробництва послуг населению, 
д!яльиост1 в иевиробиич1й сфер!, являють собою основу для 
визиачення масштаб!в i характеру м1стобуд1вних процес1в, 
п1дгруитя прийияття мicтoбyдiвниx pimeHb, пocлiдoвнicть ixHboi 
peaлiзaцi^ у 4aci i у npocTopi.

Дос1 показники перспективно! структури i чисельност! 
населения, а також i основи! напрями розвитку територ1альио- 
виробничого комплексу, розроблялись проектною орган1зац1ею i 
пiдлягaли погоджеиню та затверджению у склад! в1дпов!дно1 
м1стобуд1вио1 документац!’!. Але досвщ св1дчить, що така практика 
не е коректною i продуктивною, ocкiльки демограф1чн1 та 
еколог1чн1 прогиози не е безпосередиьою компетенщею проектиих 
iHCTHTyriB м1стобуд1вного проф1лю. Вщповщи! досл1дження завжди 
замовлялись cпeцiaлiзoвaним 1нститутам, як1 виконували ix на 
субп1дрядних засадах, а i'x результати 1икорпорувались у загальиий 
склад мicтoбyдiвнol докумеитащ’!. При цьому, в1дпов1дальн1сть за 
якicть i достов1рн1сть цих прогноз1в автоматично переходила до 
геипроектувальника.

Складн1сть у погодженн! матер1ал1в про перспективи 
розвитку демограф1чних, соц1альиих та економ1чних n p ou eciB  
мун1ципальиими i державиими установами ускладнювалась 
розб1жностями в граничних терм1иах, на як! розраховувались
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дeмoгpaфiчнi та CKOHOMinHi прогнози в1домчих установ i 
MicTo6yfliBHi прогнози.

Прогнозы! розрахунки динам!ки чисельност! i структури 
населения та розвитку галузей народного господарства, як1 
виконувались на замовлення планових оргаи1в, обмежувались 
терм1иами 10-15 рок1в, в той час як м1стобуд!вна документац1я 
виконуеться з розрахунковим пер1одом 20-25 рок1в i на б!льш 
вщдалену перспективу -  40-50 i б!льше рок1в (для великих мкт).

Методичними основами розроблення генерального плану 
Киева (2009-2011 року) на стадп виконання «Концепцп стратеги 
розвитку м1ста» передбачаеться виконання прогноз1в соц1ально- 
демограф!чних процес1в i економ1чно1 бази, а також вироблення 
пол1тичних настанов перспективного м!стобуд!вного розвитку 
столиц! спец1ал!зованими 1нститутами. Затверджен! ceciero 
Кшвради пол1тичн1, соц!ально-демограф!чн1 та економ!чш 
прогнози мають бути надан! генпроектувальнику, як основа для 
м1стобуд1вних розрахунк1в, в якост! директивних настанов i 
вих1дних даних.
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