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ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 

АГЛОМЕРАЦІЇ ПОЛІЦЕНТРИЧНОГО ТИПУ 

 

Пачко К. Г. 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

Враховуючи тенденцію на проведення децентралізації значна частина проблем регіонів 

і механізмів управління мають передаватись органам місцевого самоврядування. Деякі 

дослідники вважають за доцільне проведення глибинної децентралізації. При цьому 

соціальна та культурна самобутність кожного з регіонів може поєднуватись з потужною 

регіональною економікою, побудованою на підставі врахування логістичного, культурного, 

наукового, промислового потенціалу кожного з таких утворень [1]. Проведення 

децентралізації може призводити до утворення окремих регіонів в межах області або іншої 

територіально-адміністративної ділянки не пов´язаних між собою соціальними, культурними 

та економічними зв´язками. Інші шляхи розвитку регіонів після децентралізації полягають в 

утворенні моноцентричної або поліцентричної агломерації [1, 2]. Агломерація як утворення 

суб´єктів, пов´язаних між собою різними типами зв´язків являє собою групування населених 

пунктів з невеликою чисельністю населення навколо міста-центру, адміністративне та 

культурно-правове регулювання життя в якому відбувається шляхом прийняття відповідних 

актів виборними представниками муніципалітетів або районних/сільських рад.  

Шмідт А. В, Безлепкін М. Н, Хмельова Г. А та інші дослідники серед ознак міських 

агломерацій виділяють такі характерні риси як [1]: 

– висока питома вага робітників, не задіяних в галузі сільського господарства; 

– наявність міста–центру, чисельність населення в якому складає не менше 100–110 

тис, при цьому доля міського населення повинна бути не нижче 10%; 

– висока щільність заселення міста та безперервність забудови в ньому; 

– високу кількість розташованих поруч з містом селищ–супутників та інтенсивність їх 

зв´язків з містом–центром; 

– наявність потенціалу для розвитку промисловості, науки, сільського господарства, 

туризму, сфери відпочинку та ін; 

– наявність технічних, виробничих, соціально-культурних зв´язків між містом–центром 

та розташованими поруч територіями. 

Таким чином, аналіз можливості формування агломерації з осередком у Мелітополі 

свідчить про відповідність міста необхідним критеріям. При цьому спеціалісти з урбаністики 

рекомендують розвивати агломерацію поліцентричного типу, при якому розвиток території 

відбувається за більш тривалий проміжок часу, але на відміну від утворення 

моноцентричного типу зміни носять екстенсивний характер. 
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