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ВЕЛИКІ МІСЬКІ АГЛОМЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ:  

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

LARGE URBAN AGGLOMERATIONS IN UKRAINE:  
FEATURES OF MANAGEMENT AND OPPORTUNITIES OF DEVELOPMENT

ȺɇɈɌȺɐȱə
ɍ�ɫɬɚɬɬɿ� ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ�ɩɪɨɛɥɟɦɢ�ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ� ɬɚ�ɪɨɡɜɢɬɤɭ�ɜɟ-

ɥɢɤɢɯ�ɦɿɫɶɤɢɯ�ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɿɣ�ɜ�ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ�ɍɤɪɚʀɧɢ��ȼɢɹɜɥɟɧɨ�ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɨɫɬɿ� ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ� ɜɟɥɢɤɢɦɢ� ɦɿɫɶɤɢɦɢ� ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɿɹɦɢ�� ɳɨ�
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ� ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ� ɨɛ¶ɽɤɬɚ�� ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ�� ɩɪɨɰɟɫɭ�� ɰɿɥɹɦɢ��
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ��ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ��ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ�ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ��Ⱥɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ�
ɭɜɚɝɭ�ɧɚ�ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ�ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ�ɦɿɠ�ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦɢ�ɝɪɨɦɚɞɚɦɢ�
ɭ�ɪɚɦɤɚɯ�ɜɟɥɢɤɨʀ�ɦɿɫɶɤɨʀ�ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɿʀ��ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ�ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ��
ɱɢɧɧɢɤɢ�� ɩɟɪɟɜɚɝɢ� ɬɚ� ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ� ɪɨɡɜɢɬɤɭ� ɜɟɥɢɤɢɯ� ɦɿɫɶɤɢɯ�
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɿɣ�� Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ� ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ� ɧɚɩɪɹɦɢ� ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ�
ɪɨɡɜɢɬɤɭ�ɜɟɥɢɤɢɯ�ɦɿɫɶɤɢɯ�ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɿɣ�ɜ�ɍɤɪɚʀɧɿ�ɡ�ɛɨɤɭ�ɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɱɢɯ�ɬɚ�ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ�ɨɪɝɚɧɿɜ�ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ�ɜɥɚɞɢ��

Ʉɥɸɱɨɜɿ�ɫɥɨɜɚ��ɜɟɥɢɤɿ�ɦɿɫɶɤɿ�ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɿʀ��ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ��ɪɨɡ-
ɜɢɬɨɤ��ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ� ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ� ɝɪɨɦɚɞ��ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ��ɱɢɧɧɢ-
ɤɢ��ɩɟɪɟɜɚɝɢ�ɬɚ�ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ�ɪɨɡɜɢɬɤɭ�

ȺɇɇɈɌȺɐɂə
ȼ� ɫɬɚɬɶɟ� ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ� ɩɪɨɛɥɟɦɵ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɢ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ�

ɤɪɭɩɧɵɯ� ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ� ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɣ� ɜ� ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ� ɍɤɪɚɢɧɵ�� ȼɵ-
ɹɜɥɟɧɵ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɤɪɭɩɧɵɦɢ� ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ�ɚɝɥɨ-
ɦɟɪɚɰɢɹɦɢ�� ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ� ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ� ɨɛɴɟɤɬɚ�� ɫɭɛɴɟɤɬɚ��
ɩɪɨɰɟɫɫɚ��ɰɟɥɹɦɢ��ɡɚɞɚɱɚɦɢ��ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ��ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ�ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ��Ⱥɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ� ɧɚ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɹ�ɦɟɠɞɭ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦɢ�ɝɪɨɦɚɞɚɦɢ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɤɪɭɩɧɨɣ�
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ�ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ��Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ�ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ��ɮɚɤɬɨɪɵ��
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ� ɢ� ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɸ� ɤɪɭɩɧɵɯ� ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ�
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɣ��ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɵ�ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɨɞ-
ɞɟɪɠɤɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɤɪɭɩɧɵɯ�ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ�ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɣ�ɜ�ɍɤɪɚɢɧɟ�ɫɨ�
ɫɬɨɪɨɧɵ�ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɢ�ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɪɝɚɧɨɜ�ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɜɥɚɫɬɢ��

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ�ɫɥɨɜɚ��ɤɪɭɩɧɵɟ�ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ�ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ��ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɟ�� ɪɚɡɜɢɬɢɟ�� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ� ɝɪɨɦɚɞ��
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ��ɮɚɤɬɨɪɵ��ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ�ɢ�ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ�

ANNOTATION

7KH� DUWLFOH� LV� GHYRWHG� WR� WKH� SUREOHPV� RI�PDQDJHPHQW� DQG�
GHYHORSPHQW�RI�ODUJH�XUEDQ�DJJORPHUDWLRQV�LQ�WKH�8NUDLQLDQ�HFRQ-
RP\�� 7KH� IHDWXUHV� RI� ODUJH� XUEDQ� DJJORPHUDWLRQV�PDQDJHPHQW��
UHODWHG�WR�WKH�VSHFL¿F�REMHFW��VXEMHFW��SURFHVV��JRDOV��REMHFWLYHV��
IXQFWLRQV��PDQDJHPHQW�SULQFLSOHV�KDYH�EHHQ�LGHQWL¿HG��7KH�YDOXH�
RI� LQWHUDFWLRQ� EHWZHHQ� WHUULWRULDO� FRPPXQLWLHV�ZLWKLQ� ODUJH� XUEDQ�
DJJORPHUDWLRQV�ZDV� HPSKDVL]HG�� 3UHFRQGLWLRQV�� IDFWRUV�� DGYDQ-
WDJHV�DQG�EDUULHUV�WR�WKH�GHYHORSPHQW�RI�ODUJH�XUEDQ�DJJORPHUD-
WLRQV�KDYH�EHHQ�LGHQWL¿HG��7KH�DXWKRUV�KDYH�SURSRVHG�VWUDWHJLF�GL-
UHFWLRQV�WR�VXSSRUW�WKH�GHYHORSPHQW�RI�ODUJH�XUEDQ�DJJORPHUDWLRQV�
LQ�8NUDLQH�E\�WKH�OHJLVODWLYH�DQG�H[HFXWLYH�ERGLHV�RI�VWDWH�SRZHU�

.H\ZRUGV�� ODUJH� XUEDQ� DJJORPHUDWLRQV�� PDQDJHPHQW��
GHYHORSPHQW�� LQWHUDFWLRQ� EHWZHHQ� WHUULWRULDO� FRPPXQLWLHV��
SUHFRQGLWLRQV��IDFWRUV��DGYDQWDJHV�DQG�EDUULHUV�WR�WKH�GHYHORSPHQW�

Постановка проблеми. Сьогодні забезпечення 
диверсифікації міської економіки з урахуван-
ням нових факторів розвитку, пов’язаних з пе-
реходом до інноваційних стратегій і використан-
ням міських агломерацій як центрів управління 
економічними, соціальними, екологічними та 
іншими процесами є одним з найбільш складних 
та дискусійних питань. Воно набуває особливої 
гостроти та актуальності в умовах системної фі-
нансової-економічної кризи, яка триває в Укра-
їні, оскільки агломерації виступають вагомим 
чинником економічного розвитку і сприятимуть 
подоланню наслідків кризових явищ та стабілі-
зації ситуації в містах і регіонах країни 

Це підтверджується статистичними даними. 
Так, за даними учасників реалізації проекту 
USAID ЛІНК, у агломераціях та конурбаціях 
в Україні проживає щонайменше 30 млн осіб, 
що становить близько 2/3 населення країни. За 
їх розрахунками, на території агломерацій, які 
складають 10% території України, виробляєть-
ся близько 3/4 ВВП України [1, с. 11]. Відпо-
відно до досліджень О. Тищенко та Н. Прося-
ник, у п’яти найбільших агломераціях України 
(Київській, Харківській, Донецько-Макіївскій, 
Дніпропетровській та Одеській), площа яких 
складає 9,3% території України, у 2011 р. про-
живало 39,4% економічно активного населення 
України, було сконцентровано 50% основних 
виробничих фондів, вироблялося 51,1% вало-
вого регіонального продукту, було вкладено 
61,1% від обсягу інвестицій у основний капітал 
та отримано 80,2% прямих іноземних інвести-
цій [2, с. 4]. Таким чином, міські агломерації 
займають провідне місце в структурі національ-
ної економіки України, тому актуальним і сво-
єчасним є забезпечення їх сталого функціону-
вання та поступального розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Надзвичайна актуальність, складність та супе-
речливість зазначених питань обумовили жва-
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вий дослідницький інтерес до проблематики 
формування, розвитку міських агломерацій та 
управління цими процесами. Слід зазначити, 
що наукові школи з вивчення феномену виник-
нення та дослідження особливостей розвитку 
міських агломерацій в Україні існують понад 
п’ятдесяти років поспіль. Ще з радянських ча-
сів цю проблематику досліджували такі вчені, 
як: Д. Богорад, Г. Лаппо [3; 4]. З роками науко-
вий інтерес до дослідження міських агломера-
цій пожвавився, що обумовлено, з одного боку, 
серйозним впливом міст (особливо великих) 
і агломерацій на загальноекономічний розви-
ток країни, у забезпеченні її конкурентоспро-
можності, а з іншого – щорічним зростанням 
міжрегіональних диспропорцій, що утворилися 
внаслідок нерівномірності розвитку багатьох 
територіальних утворень. Так, дослідженню 
економіко-правових аспектів розвитку міських 
агломерацій в Україні, сучасних проблем їх 
правової інституціоналізації присвячено праці 
І. Булєєва, А. Назарко [5; 6]. У роботах Т. Зін-
ченко, О. Тищенка, Ш. Ібатулліна оцінено су-
часний стан ресурсного потенціалу та господар-
ства міських агломерацій і визначено напрями 
організації ефективного управління ними [2; 7; 
8]. Результати наукових досліджень цих вче-
них і практиків зробили вагомий внесок у ви-
рішення теоретичних та прикладних аспектів 
проблематики формування та розвитку міських 
агломерацій і слугують важливою теоретико-
методологічною базою щодо подальших дослі-
джень у цьому напрямі. 

Постановка завдання. Проте, незважаючи 
на існуючий значний наявний науковий до-
робок і накопичений досвід з питань форму-
вання, функціонування та розвитку міських 
агломерацій, ця проблематика, внаслідок своєї 
багатогранності та динамічності, має низку не-
достатньо визначених аспектів та дискусійних 
питань. Зокрема, слід зазначити, що нині бра-
кує системних досліджень теоретичних і при-

кладних положень із визначення ролі великих 
міських агломерацій в структурі національної 
економіки, організаційно-економічних засад 
управління ними, а також обгрунтування шля-
хів їх подальшого розвитку на підставі при-
йняття відповідних рішень.

Метою статті є визначення та узагальнення 
особливостей управління та можливостей роз-
витку великих міських агломерацій в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Слід зазначити, що великі міські агломерації 
є складними динамічними, поліструктурними, 
багатофункціональними, організаційно-еконо-
мічними просторовими системами, що само-
організовуються та мають значний потенціал 
функціонування і розвитку.

Велика міська агломерація має характерні 
риси, які представлено на рисунку 1.

Управління великою міською агломерацією 
як системою має особливості, 
які пов’язані зі специфікою 
об’єкта, суб’єкта, процесу, 
цілями, завданнями, функці-
ями, принципами управлін-
ня, які представлено у табли-
ці 1.

Слід зазначити, що функ-
ція координації є пріоритет-
ною в управлінні великою 
міською агломерацією. Це 
пояснюється відмінністю ін-
тересів міста і приміських 
територій, які входять до 
складу великої міської агло-
мерації.

Особливістю міських агло-
мерацій є те, що на їх тери-
торії діють окремі територі-
альні громади, які володіють 
та розпоряджаються відпо-

ȼɢɫɨɤɚ�
ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ�
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ

ȼɢɫɨɤɢɣ� ɪɿɜɟɧɶ�
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ�
ɡɜ
ɹɡɚɧɨɫɬɿ� ɬɚ
ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɸɜɚ
ɧɨɫɬɿ� ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ�
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɿʀ

Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ�
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ�
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ�ɿ�
ɬɪɭɞɨɜɢɯ�
ɪɟɫɭɪɫɿɜ

Ʉɨɦɩɚɤɬɧɿɫɬɶ�ɭ�
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ�
ɩɭɧɤɬɿɜ

ɐɿɥɿɫɧɿɫɬɶ�ɪɢɧɤɿɜ�ɩɪɚɰɿ��
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ�ɬɚ�ɡɟɦɥɿ

ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ�
ɤɨɪɢɞɨɪɿɜ

Ɍɿɫɧɿ�ɡɜ
ɹɡɤɢ�ɦɿɠ�
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɦɢ�
ɝɪɨɦɚɞɚɦɢ��ɹɤɿ�
ɜɯɨɞɹɬɶ�ɞɨ�
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Рис. 1. Характерні риси великої міської агломерацій

Таблиця 1
Специфіка складових управління великою 

міською агломерацією 

Найменування 
складових Зміст складових

Об’єкт 
управління 

Економічний потенціал міст і 
приміських територій, які вхо-
дять до складу великої міської 
агломерації.

Суб’єкт 
управління 

Колегіальний орган створю-
ють на основі добровільного 
об’єднання або співпраці терито-
ріальних громад, що входять до 
великої міської агломерації.

Процес 
управління 

Обґрунтування, прийняття та 
реалізація рішень, що забезпе-
чують економічний і соціальний 
розвиток території великої місь-
кої агломерації.

Головна мета
Забезпечення життєдіяльності 
території і задоволення потреб 
населення і бізнесу.

Принципи Комплексності, цілісності, адап-
тивності, інформативності.
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відними ресурсами. Саме концентрація зазна-
чених ресурсів на території міської агломерації 
дозволяє скористатися ефектом масштабу та 
шляхом мінімізації витрат за рахунок манев-
рування ресурсами отримувати синергетичний 
та агломераційний ефект. Однак залучення за-
значених ресурсів можливо на підставі встанов-
лення взаємовідносин територіальних громад. 
Організація економічної взаємодії між терито-
ріальними громадами у рамках міських агло-
мерації спрямована на вирішення завдань кон-
солідації економічного потенціалу, підвищення 
конкурентоспроможності, результативності ді-
яльності, покращення якості надання послуг у 
сфері життєзабезпечення, що, у свою чергу, є 
складовими сталого функціонування та розви-
тку території. 

Досвід країн ЄС (Франції, Угорщини, Поль-
щі, Македонії, Португалії, Іспанії) свідчить про 
успішне співробітництво громад у рамках місь-
ких агломерацій [9; 10]. При цьому ознаками 
міжмуніципального співробітництва є наявність 
загальної мети щодо задоволення спільних по-
треб територіальних громад та спроможність 
органів місцевого самоврядування залучати для 
реалізації спільних проектів кадрові, фінансові, 
земельні та майнові ресурси. Міжмуніципальне 
співробітництво звичайно розглядають як засіб 
поєднання зусиль великих міст та приміських 
територій для пошуку вирішення спільних за-
вдань на підставі формування територіальних 
кластерів або використання механізмів держав-
но-приватного партнерства.

В Україні правове регулювання відносин між 
територіальними громадами здійснюється від-
повідно до законодавства, яке включає: ст. 142 
Конституції України, Закон України (ЗУ) «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про 
асоціації органів місцевого самоврядування», 
Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про співро-
бітництво територіальних громад», ЗУ «Про 
добровільне об’єднання тери-
торіальних громад», ЗУ «Про 
засади державної регіональної 
політики».

Згідно із законодавством 
економічна взаємодія між тери-
торіальними громадами може 
здійснюватися у формі співро-
бітництва та партнерства. Пе-
редумовами співробітництва 
(партнерства) територіальних 
громад у рамках міських агло-
мерацій є спільні інтереси, 
можливості спільного вико-
ристання ресурсів, наявність 
повноважень та можливість їх 
здійснювати. Економічна вза-
ємодія між територіальними 
громадами здійснюється за до-
триманням принципів: добро-
вільності взаємних стосунків, 
тривалості у часі та визначе-

ності у просторі, економічної взаємної вигоди, 
взаємного обміну ресурсами, можливості деле-
гування повноважень [2; 10]. 

Співробітництво територіальних громад зви-
чайно здійснюється у таких формах, як: ство-
рення консультаційного органу, реалізація ко-
роткострокового проекту, створення асоціації, 
підписання договору про постійну співпрацю у 
відповідній сфері, формування спільних підпри-
ємств з передачею їм частини власних повнова-
жень. Предметом партнерства (співробітництва) 
територіальних громад також може бути спільна 
реалізація функцій місцевого самоврядування, 
створення індустріальних парків і реалізація 
проектів розвитку та модернізації виробничої, 
інженерної, соціальної інфраструктури. 

Управління складною динамічною системою, 
до яких належать міські агломерації, охоплює 
управління функціонуванням і управління роз-
витком. Управління функціонуванням міської 
агломерації спрямовано на забезпечення вико-
ристання існуючого потенціалу на раніше до-
сягнутому рівні. Управління розвитком міської 
агломерації як системи передбачає нарощуван-
ня потенціалу й підвищення рівня його вико-
ристання.

Розвиток міської агломерації як системи, що 
самоорганізується, здійснюється у двох фор-
мах: еволюційного та ініційованого розвитку. 
При розробці та реалізації стратегії і тактики 
розвитку великої міської агломерації як склад-
ної динамічної системи визначаються чинники 
та передумови, які представлено на рисунку 2.

Як свідчить аналіз наукових джерел [2–9], 
а також оцінка зарубіжного досвіду та вітчиз-
няної практики розвитку великих міських 
агломерацій, при прийнятті рішень доцільно 
врахування співвідношення між перевагами та 
перешкодами, які представлено у таблиці 2. 

Отже, нині доцільною та надзвичайно важ-
ливою є підтримка на державному рівні агломе-
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Рис. 2. Передумови та чинники розвитку великої міської агломерації
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раційних процесів в Україні, оскільки розвиток 
міських агломерацій є ефективним шляхом ні-
велювання, мінімізації, подолання, недопущен-
ня наслідків кризових явищ в економіці. 

Окремі кроки в цьому напрями Уряд вже зро-
бив, і сьогодні помітно певні позитивні зрушен-
ня. Україна вже визнала необхідність і важли-
вість сприяння та всебічної підтримки процесів 
розвитку міських агломерацій, на чому наголо-
шено у положеннях відповідного стратегічного 
програмного документу – Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 р., 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 6 серпня 2014 р. № 385 (далі – Дер-
жавна стратегія) [11].

При цьому серед основних завдань державної 
політики в цьому напрямі Державною стратегі-
єю визначено: формування нормативно-право-
вої бази щодо запровадження дієвих механізмів 
міжмуніципального співробітництва суміжних 
громад у стратегічному плануванні та забезпе-
ченні розвитку їхніх територій на рівні місь-
ких агломерацій і мікрорегіонів (субрегіонів); 
впровадження системи стратегічного плануван-
ня розвитку міських агломерацій. Варто зазна-
чити, що Уряд вживає вичерпні заходи щодо 
забезпечення реалізації зазначених положень 
державної політки у сфері розвитку міських 
агломерацій і в цілому реформування місцево-
го самоврядування та територіальної організа-
ції влади. Так, із прийняттям Закону України 
«Про співробітництво територіальних громад» 
від 17.06.2014 р. № 1508–VII створюються пе-
редумови для повнішого використання європей-
ського досвіду в організації та стимулюванні 
співпраці територіальних громад базового рів-

ня. Крім того, Верховна Рада України у другому 
читанні прийнято надважливі для реформуван-
ня місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади закони – «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» та «Про 
засади державної регіональної політики», що 
сприятимуть: формуванню ефективної регіо-
нальної політики; вирівнюванню диспропорцій 
у регіональному розвиткові; запровадженню су-
часних механізмів і формуванню успішного до-
свіду в реалізації проектів розвитку територій. 
Згідно із зазначеним законопроектам, тери-
торіальні громади, які вирішили об’єднатися, 
отримуватимуть інформаційну, організаційну 
та фінансову підтримку від держави (остання 
здійснюватиметься шляхом надання субвенцій 
на формування необхідної інфраструктури згід-
но з планом соціального й економічного розви-
тку таких територіальних громад). Крім того, 
фінансова підтримка проектів щодо добровіль-
ного об’єднання громад передбачається також і 
з Державного фонду регіонального розвитку, у 
який в 2015 р. закладено 3 млрд грн, а також 
1 млрд грн, що виділено бюджетом на підтрим-
ку сільських територій [12].

Водночас підтримка розвитку міських агло-
мерацій вимагає подальших стратегічних кро-
ків як від державних органів влади й управлін-
ня, так і від органів місцевого самоврядування, 
зокрема, включаючи співпрацю з профільними 
науково-дослідними установами в питаннях за-
лучення вітчизняних і зарубіжних науковців 
відповідної спеціалізації, фахівців-практиків, 
експертів-економістів, юристів, соціологів, міс-
тобудівників, представників владних структур 
всіх рівнів з метою організації і проведення 

Таблиця 2
Переваги великих міських агломерацій та перешкоди їх розвитку

Переваги
великих міських агломерацій

Перешкоди
розвитку великих міських агломерацій

Забезпечення концентрації ресурсів на стратегічно 
важливих напрямках господарювання та видах еко-
номічної діяльності. 
Можливості прискореного нарощення та за-
лучення кваліфікованих кадрів, налагодження 
взаємозв’язків виробництва з наукою та навчальни-
ми центрами.
Раціональне використання наявної системи ви-
робничої і соціальної інфраструктури за рахунок 
високого ступеня концентрації та диверсифікації 
виробництва.
Можливість реалізації коштовних інфраструктур-
них проектів, завдяки максимальній концентрації 
фінансових, трудових, інноваційних ресурсів і в 
цілому концентрації економічної активності.
Підвищення якості життя та зростання добробуту 
населення за рахунок надання можливостей жите-
лям різних зон агломерації доступу до трудових, 
медичних, освітніх, торгових центрів, фінансових 
послуг тощо.
Можливості більш тісної взаємоузгодженої та ефек-
тивної координації розробки й реалізації антикри-
зових заходів та стратегії розвитку, завдяки зв’язку 
просторового та економічного розвитку. 
Більш широкі можливості для маркетингу терито-
рій і, відповідно, підвищення їх інвестиційної при-
вабливості. 

Наслідки прискореної урбанізації індустріального 
типу, що активно стимулювалася в СРСР.
Наявність інфраструктурних обмежень, а також об-
межень фінансової незалежності місцевої влади при 
реалізації проектів розвитку території.
Відсутність спеціального правового забезпечення 
щодо утворення та функціонування агломерацій, 
включаючи законодавчо регламен-товану терміноло-
гічну єдність щодо поняття «міська агломерація».
Слабкість координованості стратегічних планів різ-
них організаційних рівнів управління економікою, 
включаючи їх «горизонтальну» некоординованість 
(пов’язану з недостатньою узгодженістю зі стратегі-
ями функціонування та розвитку суміжних терито-
рій). 
Складність організації територіального управління 
та впровадження системи стратегічного планування 
внаслідок недосконалості правового поля розвитку 
міської агломерації, наявності певних протиріч в 
правовому регулюванні містобудівних, земельних, 
фінансових відносин.
Низька питома вага позабюджетних джерел в за-
гальній сукупності залучених коштів для реалізації 
пріоритетних проектів розвитку міських агломера-
цій, зокрема з використанням механізмів державно-
приватного партнерства.
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відповідних науково-практичних конференцій, 
круглих столів, семінарів-тренінгів, у форматі 
яких створити наукову площину для публіч-
ного обговорення та дискусії щодо розробки 
організаційно-економічних напрямів розвитку 
міських агломерацій, ознайомлення з досвідом 
кращих практик розвитку міських агломерацій; 
підготовки науково-обґрунтованих пропозицій 
щодо підвищення ефективності системи право-
вих норм, які визначають засади економічного 
співробітництва територіальних громад, право-
вий статус міських агломерацій, а також для 
підвищення рівня кваліфікації працівників ор-
ганів місцевого самоврядування та державних 
службовців зацікавлених установ з проблемати-
ки розвитку міських агломерацій тощо.

Висновки та перспективи подальших на-
укових розробок. Великі міські агломерації за-
ймають важливе місце в структурі національної 
економіки України, оскільки на їх території не 
тільки проживає значна частина економічно 
активного населення, але й сконцентрована по-
ловина основних виробничих фондів та виро-
бляється більш ніж половина ВВП, вкладається 
більша частина інвестицій у основні виробничі 
фонди та отримується переважна частка пря-
мих іноземних інвестицій. Стабільне функціо-
нування й розвиток великих міських агломера-
цій є важливим завданням в умовах системної 
кризи в економіці України, вирішенню якого 
сприяє виявлення особливостей управління й 
оцінка можливостей їх розвитку.

Великі міські агломерації є результатом 
розвитку процесів урбанізації. Вони характе-
ризуються диверсифікацією виробництва, кон-
центрацією ресурсів, розвиненістю інфраструк-
тури. Великі міські агломерації є складними 
організаційно-економічними просторовими 
системами, управління якими має особливості, 
які пов’язані зі специфікою об’єкта, суб’єкта, 
процесу, цілей, завдань, функцій, принципів 
управління. 

Розвиток великих міських агломерації орієн-
товано на задоволення їх внутрішніх потреб за 
рахунок використання власних ресурсів тери-
торії. Передумовами розвитку великих міських 
агломерацій є висока концентрація ресурсів, 
правова самостійність територіальних громад 
та наявність спільних завдань, які можливо ви-
рішувати за рахунок поєднання ресурсів суміс-
них зусиль територіальних громад. Чинники 
розвитку міської агломерації підрозділяються 
на макроекономічні, мезоекономічні, мікроеко-
номічні. Поряд з чинниками та передумовами 
слід також враховувати переваги та перешкоди, 
які впливають на забезпечення розвитку місь-
ких агломерацій.

Виявлені властивості великих міських агло-
мерацій доцільно враховувати при обгрунту-
ванні та прийнятті рішень щодо управління їх 
функціонуванням та розвитком. Це дозволить 
підвищити ефективність використання потенці-
алу великих міських агломерацій для вирішен-
ня пріоритетних завдань територіального роз-
витку в Україні. 

Подальших досліджень потребують питання 
розробки та впровадження механізмів забез-
печення ефективної взаємодії територіальних 
громад у рамках великих міських агломерацій, 
раціонального використання ресурсів, які залу-
чають до реалізації проектів їх економічного й 
соціального розвитку.
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