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        Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методу 
абстракції – при визначенні сутності категорій «місто» та «промислове місто». 
Використання методу індукції та дедукції дало змогу виокремити підходи до визначення 
сутності поняття «місто», а застосування системного підходу – проаналізувати характерні 
риси промислового міста та визначити його критеріальні ознаки.

        Результати. Охарактеризовано підходи до визначення сутності поняття «місто», а 
саме: соціальний, філософський, системний, з позиції державного управління, правовий, 
історичний, управлінський, функціональний, економічний, географічний, економіко-
географічний, комбінований. 

       Виокремлено з поміж подібних категорію «промислове місто» та з’ясовано сутність 
даного поняття. Виявлено, що промислове місто – це місто, в якому містоутворюючими є 
галузі промисловості (з одного боку, енергомісткі та матеріаломісткі галузі, а з іншого – 
галузі, що продукують новітні технології та виробляють продукцію із високою доданою 
вартістю), які є ядром регіонального розвитку за обсягами виробництва та реалізацією 
продукції, обсягом інвестицій, обсягом експорту, а також за сконцентрованістю значної 
чисельності населення, якому притаманний певний спосіб життя та стандарти поведінки. 

       Визначено загальні критерії ідентифікації промислових міст, а саме: частка валової 
доданої вартості, створеної у промисловості; частка зайнятих у промисловості; частка 
промислової продукції у структурі експорту; частка наукомістких галузей; кількість 
промислових підприємств, зосереджених у місті; податкові надходження до бюджету від 
промисловості; рівень екологічних витрат.

       Новизна. У ході дослідження еволюції поглядів щодо трактування поняття «місто» 
з’ясовано, що визначення міста доцільно формувати з точки зору теорії систем, що 
дозволяє трактувати місто як організм (живу систему), яка має законодавчо визначений 
статус і є складною територіально-економічною системою, що характеризується 
особливостями поведінки, трудовими навичками і стилем життя його мешканців. 
Показано, що завдяки системному аналізу місто представляється як сфера кооперування 
людей, що забезпечує більш ефективне виробництво завдяки застосуванню переваг поділу 
праці. 

          Практична значущість. З теоретичної точки зору доведено, що для дослідження 
глобальної мети існування й розвитку міст недостатньо застосовувати тільки окремо взяті 
соціальний, економічний або екологічний підходи. Для того, щоб зрозуміти феномен міста,
необхідним є комплексний системний аналіз, який дозволяє його охарактеризувати у всій 
сукупності  взаємозв’язків з іншими складовими суспільства. 

Такий підхід при його реалізації у практичній діяльності органів державного управління 
дозволяє  управляти містом як єдиною системою на основі процесів неоіндустріалізації, а 
ефективність економіки міста вимірювати  не тільки через показники обсягу створеного 
валового продукту та продуктивності праці, але й через індикатори рівня задоволеності 
життям населення, якості життя та саморозвитку особистостей впродовж всього життя.
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