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Анотація: Тенденції соціально-економічного розвитку міста 

визначаються на основі динаміки: населення та економічної бази, до складу 

якої входить така сфера обслуговування як зовнішній транспорт. Із ряду видів 

зовнішнього транспорту найшвидшим та найпрестижним являється авіаційний. 

Населені пункти соціально та економічно залежні від напрямку спеціалізації 

зовнішнього транспорту, який може диктувати умови та особливості організації 

виробничої сфери, обслуговування, а також визначати прошарок суспільства, 

спроможного користуватись ним. 
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На сьогоднішній час на території України існує перелік міст, що містять 

аеродроми з невизначеним напрямком спеціалізації (більшість з них за 

первісним призначенням - військові). 

Таким чином, виникла проблема, пов’язана з відсутністю нормативної 

бази щодо використання та оцінювання даних територій, видачі паспортів а 

також критерій, якими належить керуватись при визначенні напрямку 

подальшої експлуатації демілітаризованих аеродромів. Внаслідок 

нераціонального використання зовнішнього транспорту, з’являється загроза 

негативного впливу на соціально-економічний потенціал населеного пункту чи 

держави вцілому (в залежності від рівня важливості транспортної розв’язки). 

Конкретних наукових досліджень для створення висновків по територіям 

демілітаризованих аеродромів, а також проведення типологічнгого аналізу на 

даний час, не зареєстровано. 
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Цілі статті: 

- Визначити основні чинники формування та розвитку населеного пункту. 

- Виявити вплив спеціалізації аеродрому на формування соціально-

економічного потенціалу населеного пункту; 

- Вказати основні проблеми, пов’язані з використанням та визначенням 

напрямку спеціалізації аеродромів в Україні; 

- Навести приклади спеціалізації аеродромів на території України та 

з’ясувати їх вплив на соціально-економічну сферу. 

Завдання досідження полягає у виявленні впливу аеродрому на соціально-

економічний потенціал населеного пункту. 

Розвиток сучасного міста визначається процесом урбанізації, 

особливістю якого є концентрація в містах різноманітних сфер діяльності, що 

забезпечують повноцінне існування суспільства. Тенденції соціально-

економічного розвитку міста визначаються на основі динаміки: населення та 

економічної бази, до складу якої входить така сфера обслуговування як 

зовнішній транспорт. На сьогоднішній день основним фактором формування та 

розвитку населеного пункту являється економічна база (містобудівна галузь 

промисловості, зовнішній транспорт, будівництво, наукове забезпечення, 

освіта, управління), який диктує потребу в раціональній організації 

виробництва, а також появі нових сполучень зовнішнього транспорту, що 

забезпечуватимуть швидкі вантажні та пасажирські переправлення. 

Аеропорт – підприємство, що здійснює приймання і відправлення 

повітряних суден (ПС), пасажирів, багажу, вантажів, обслуговування польотів 

ПС і екіпажів. 

Аеродром – земельна ділянка з повітряним простором, спорудами та 

обладнанням, що забезпечують взліт, посадку, рулювання, обслуговування 

літаків, вертольтів та планерів. 

Економічно-розвиненим місто вважається не тільки за наявністю в ньому 

виробничого потенціалу, але й вигідним розташуванням розв’язки зовнішнього 

транспорту, яка спрощує пробему доступності до населеного пункту, а також 

являється об’єктом накопичення населення різних прошарків суспільства та 

громадянства. До видів зовнішнього транспорту відноситься: залізничні та 

автомобільні сполучення загальної мережі, авіаційний та морський транспорт. 

Найшвидшим та найпрестижним являється авіаційний. Авiацiйне угрупування 

на територiї України в пострадянський період 92-го року складало: чотири 

повiтряні армiї, а кiлькiсть ВПС перевищувала 122 тисячi чоловік. За минуле 

десятирiччя бойових лiтакiв стало як мiнiмум удвiчi менше, але залишились 

території, які потребують доцільного перепрофілювання, в залежності від 

потреб населення. Після введення в дію Військової реформи (реформування 
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Збройних Сил та інших військових формувань), зареєстровано понад 3 тис. 

великих, середніх і малих військових баз, що становлять додаткові витрати  для 

бюджету країни на утримання їх в належному стані (щороку доводиться 

виділяти по 200 млн. грн.), серед них велика кількість демілітаризованих  

аеродромів, що потребують визначення чіткого напрямку розвитку та 

спеціалізації. В Україні налічується 2487 військових містечок, що містять 

функціонально неорганізовані території; за 10 років урядом було видано 54 

документи, які стосуються вирішення цього питання. 

Процес реорганiзацiї військових територій вiдбувається в суворiй 

вiдповiдностi до Держпрограми, розрахованої до 2010 року. Аеропорти 

військової авіації передаються як  цілісні  майнові комплекси, до складу яких 

належать військові аеродроми, окремі споруди (об'єкти керування  повітряним 

рухом, радіонавігації та посадки, водопровідні, каналізаційні, очисні та інші 

споруди, зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-, водопостачання та 

водовідведення, а також бойлерні, котельні, дороги, обладнання тощо), 

службово-технічна територія, казармений фонд, житловий фонд з усіма 

будинками і спорудами, розміщений в населених пунктах не далі ніж 15 

кілометрів від аеродрому. До 3 % території розвинених країн відводиться під 

військові бази, склади, полігони тощо — і це переважно родючі землі або лісові 

масиви. 

З метою подальшої конверсії військових об'єктів, раціонального 

використання земель, було прийнято ряд наказів щодо перепрофілювання або 

спільної експлуатації військових та цивільних аеродромів. 

Серед переліку аеродромів спільного користування можна відзначити 

такі об’єкти як аеродром в м. Умань (Чернігівська обл.), м. Коломия (Івано-

Франківська обл. Наразі аеродром ―Коломия‖ законсервовано), аеродром 

Бельбек (АР Крим). Внаслідок часткової цивільної експлуатації цих об’єктів, в 

цих населених пунктах піднявся рівень соціально-економічних зв’язків з 

іншими містами, оскільки в даному випадку розв’язки зовнішнього транспорту 

доцільно пов’язана з основними планувальними елементами системи 

розселення. 

Населені пункти, що безпосередньо розміщуються в зоні впливу 

великого міста, часто організовують сферу діяльності, яка б користувалась 

попитом цього міста та приносила зворотній доход. Тому більшість аеродромів 

навколо великих міст перепрофільовують у вантажні, що забезпечує швидкий 

обмін продукції та знімає додаткове навантаження з головного цивільного 

аеродрому. На приклад перепрофілювання аеродромів в м. Біла Церква, с. Узин, 

що під Києвом дозволили звільнити аеродроми в м. Борисполі та м. Жуляни ,а 

також в с.Кача під Севастополем від перевантаження, спричиненого 
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перевезенням с/г та промислової продукції. Таким чином, ці населені пункти 

частково розглядаються як об’єкти економічного обігу. 

Існують випадки, коли спеціалізація аеродромів визначається в одному 

напрямку. Міністерство транспорту  України погодило використання Луцького 

військового аеродрому, що в районі Вишкова, у цивільних цілях. Оскільки 

з’являється основний аеродром, який має достатній радіус обслуговування, то 

сусідній з ним об’єкт, наприклад, аеродром у Крупі, може бути розформований. 

Наявних площ цього аеродрому вистачить, аби відбудувати досить 

різнопланову інфраструктуру, яка себе окуповуватиме. Існують підстави для 

створення комплексного міжнародного розважально-виставкового та бізнес- 

центрів,  який б формували привабливе інвестиційне обличчя краю. Крім того, 

облаштувати майданчики для занять із картингу, мото- і велоспорту, 

започаткувати школу парашутного спорту та підготовки пілотів для літаків 

бізнес-класу. 

Аеродроми курортно-туристичної спеціалізації організовують у 

відповідних курортно-привабливих зонах (побережжя Чорного моря, 

Прикарпаття та ін.). Одним з таких об’єктів є військовий аеродром на мисі 

Херсонес в м. Севастополі, який за генеральним планом передбачається 

перепрофілювати в туристично-діловий міжнародного значення, що значно 

вплине на соціально-культурний розвиток країни. 

На даний час діючими військовими являються три аеродроми: 

Старокостянтинiв, Саки та Бельбек, який найближчим часом також буде 

частково експлуатуватись як цивільний. Ці міста відповідно вважаються 

військовими. 

Соціально-економічний потенціал цих міст залежить від напрямку 

спеціалізації зовнішнього транспорту, який може диктувати умови та 

особливості організації виробничої сфери, обслуговування, а також визначати 

прошарок суспільства, спроможного користуватись ним. 

Таким чином, виявляючи основне призначення аеродрому, слід 

враховувати соціально-економічні потреби населення. При цьому виникає 

необхідність прорахувати  доцiльнiсть розвитку пасажиро - i вантажопотокiв на 

території України. 

Таким чином, можна отримати ряд закономірностей, які вказують на 

взємоз’вязок зовнішнього транспорту та соціально-економічної сфери, що 

допоможе в подальшому науковому дослідженні систематизувати та 

класифікувати функціонально неорганізовані території аеродромів, з метою 

ефективнішого використання земляних ресурсів. 
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Аннотация 

Тенденции социально-экономического развития города определяются на 

основе динамики: населения и экономической базы, которая включает в себя 

такой фактор как внешний транспорт. Из ряда видов внешнего транспорта 

самым быстрым и самым престижным является – авиационный. Населенные 

пункты социально и экономически зависимы от направления специализации 

внешнего транспорта, который может диктовать условия и особенности 

организации производственной сферы обслуживания а также определяет слой 

общества который может пользоваться им.  

Ключевые слова: Аэродром, внешний транспорт, социально-

економический потенциал, населенный пункт. 


