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ІМІДЖ МІСТА В ОЧАХ ЙОГО МЕШКАНЦІВ – ПРИКЛАД ЩЕЦИНА 
 

IMAGE OF THE CITY IN THE OPINION OF HIS RESIDENTS – 

SZCZECIN CUSE STUDY 
 
Поняття іміджу (анг. image – образ, відображення) означає ідею чогось 

(предмета, місця, людини), що вказує на його нематеріальний характер. 
Такий образ можна просто сформувати в уяві людини, але він також може 
бути переданий іншим, впливаючи тим самим на їх сприйняття даного 
об’єкта чи особистості. Імідж можна також ототожнювати зі способом 
сприйняття, представлення чи зображення [1]. Найбільш відоме визначення 
іміджу міста належить Ф. Котлеру та А. Андреасену [2], а його популярність 
обґрунтована стислістю та простотою. Отже, вони представили імідж міста 
як сукупність переконань, ідей та вражень, пов’язаних з містом, які 
виникають у реципієнта. В наступній публікації автори додали, що сума всіх 
цих асоціацій та інформацій про місто має форму спрощеного образу – 
іміджу [3]. В епоху маркетингу, коли продажу підлягає все без винятку, міста 
також стали товаром, а їх імідж набув особливого значення. Відчуття, які 
викликає дане місто, на сьогоднішній день стали його важливою ознакою і 
можуть бути вирішальним чинником його подальшого розвитку, а також 
покращити життя його мешканців. Ось чому так важливо розпочати 
дослідження іміджу, починаючи саме з його мешканців. Вони знають місто 
зсередини, мають значний вплив на формування позитивного іміджу і на них 
найбільшою мрою впливають усі зміни, пов'язані з містом. 

В соціологічному досліджені [4], проведеному серед мешканців міста 
Щецин, адміністративного центру Західнопоморського воєводства Польщі, 
взяло участь 354 респонденти: 35,6 % у віковій групі 18-26 років, 33,1 % у 
групі 30-60 років та 31,4 % у віці понад 65 років. 

Понад половина респондентів вважає Щецин історично цікавим містом, 
завдяки архітектурі, визначним пам’яткам та бурхливому минулому.  
У наймолодшій віковій групі це питання викликало незначне зацікавлення, 
тоді як в інших двох групах домінували захоплені відгуки про історію міста 
та її надзвичайний перебіг. Певна байдужість та слабкі знання про своє місто 
серед молоді можуть у майбутньому спричинитися до втрати прив’язаності, 
толерантності та почуття ідентичності. 

Мешканці Щецина, які брали участь в опитувані, не змогли чітко 
визначитися, як виглядає їх місто на фоні інших великих центрів Польщі. 
Найбільш критичні думки були у молодшій групі, тоді як у групі 30-60 років 
переважали позитивні відповіді. На їх думку Щецин можна порівняти з 
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більшістю великих польських міст за рівнем, наприклад, туристичної 
привабливості, культурного життя або якості зелених зон. 

Щециняни вказували на труднощі в оцінці доброти та відкритості 
мешканців, що може підтверджуватися фактом соціально-культурної 
неоднорідності міста, яке заново формувалося протягом останніх 74 років. 
Більше половини респондентів не наважилося однозначно оцінити ставлення 
місцевого населення один до одного. Також непокоїть те, що молоді люди 
знову оцінили це явище найбільш критично. 

Одним з найважливіших елементів, що впливають на імідж міста, є люди, 
які асоціюються з цим містом і пов’язані з ним через їх народження, 
проживання, досягнення чи смерть. При цьому більшість респондентів 
вказало, що жителі Щецина відомі не тільки в Польщі, але й в Європі та світі. 
Це слід оцінювати дуже позитивно, адже об'єктивно зі Щецином пов’язана 
доля славних князівських родів, олімпійців, художників та підприємців. Саме 
в Щецині народилися, між іншим, дві російські імператриці – Марія 
Федорівна та Катерина II. 

Розглядаючи імідж міста, окрім елементів історичної та культурної 
спадщини, було звернено увагу на його економічну привабливість як місце 
ведення бізнесу. Ця оцінка виявилась досить низькою, оскільки лише  
1/3 опитаних позитивно оцінила місто в даній категорії. Більшість 
респондентів не змогла чітко визначити, що може свідчити про незначний 
підприємницький дух та слабку активність. Найбільша кількість негативних 
відгуків спостерігалася у віковій групі 30-60 років, яке вже діє на місцевому 
ринку, тоді як молодші і старші мешканці оцінили умови для ведення бізнесу 
більш оптимістично, хоча й без особливого ентузіазму. Можливо це 
пов’язано з тим, що перші ще не стикалися з повсякденними соціально-
економічними реаліями, а другі вже не в курсі справ.  

Якщо не бізнес, то продовження навчання. Така альтернатива стоїть 
перед кожною молодою людиною. На жаль, кожен п’ятий респондент 
відповів, що навчатися в Щецині не варто і тільки близько 40 % опитаних 
залишався неупередженим у цьому питанні. Міська влада повинна звернути 
особливу увагу на дану проблему, адже імідж освітнього центру приносить 
місту небувалий престиж. На даний момент значна частина молодих людей 
не впевнена, чи варто продовжувати освіту в цьому місті. 

Дослідження також стосувалося визначення того, які емоції викликає 
місто. Серед найбільш поширених відповідей щодо асоціацій зі Щецином 
знайшлися такі як прихильність, симпатія та задоволення. Найменше 
опитаних вказувало на ненависть і лють. Загалом, більшість відповідей були 
позитивними, незалежно від вікової групи, незважаючи на незначні 
відмінності, особливо у наймолодшої групи, яка критично ставилася до 
більшості заданих питань. 

На основі результатів дослідження можна зробити висновок, що імідж 
Щецина у свідомості його мешканців виявився слабким та неоднозначним. 
Респонденти особливо погано сприймали рівень освітніх закладів та 
перспективи ведення бізнесу. Виявилося, що найбільш позитивний образ 
Щецина мають люди, які переїхали сюди після 1945 р. і часто походили з 
віддалених куточків міжвоєнної Польщі. Імідж міста погіршується 
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відповідно із зменшенням віку респондентів. На основі досліджень добре 
видно, що вік є чинником, який досить суттєво впливає на сприйняття 
міста. Не зовсім відомо, наскільки інші фактори впливають на сприйняття 
Щецина і саме це повинно бути предметом подальших досліджень, які 
можна також поглибити, додавши, наприклад, підприємців чи туристів.  

Отримані результати свідчать, що місцеві органи влади повинні вжити 
відповідних заходів для вдосконалення іміджу міста. Представлені 
проблеми слід постійно контролювати і використовувати для створення 
стратегії розвитку та просування Щецина. На жаль, нинішня стратегія 
міста не містить елементів, які відносяться до його сучасного іміджу. 
Документи зосереджуються скоріше на тому, як буде сприйматися місто 
через кілька чи навіть кілька десятків років. Однак різниця між 
актуальним та бажаним іміджом Щецина є настільки істотною, що 
стратегія міста може здаватися недостовірною або штучною. Крім того, 
відмінності виникають у зв’язку із зміною менталітету та сприйняття 
реальності мешканцями різних поколінь, що може тривати набагато 
довше, ніж передбачається в стратегіях.  
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КАРТОГРАФУВАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ  

УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Актуальність питань картографування різноманітних проявів взаємодії 

людини з навколишнім середовищем зумовила появу великої кількості 
наукових публікацій, які висвітлюють, зокрема, і картографічні 
дослідження в Україні з проблем природокористування та охорони 
природи [3]. У публікаціях важливе місце посідають роботи, присвячені 
картографуванню об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) країни в 
цілому та окремих її регіонів. 

Картографування природно-заповідних територій в колишньому СРСР 
розпочалося з 1970-х років шляхом створення карт охорони природи з 
відображенням територій та об’єктів, ареалів рідкісних видів рослин і 
тварин та включенням їх в комплексні географічні атласи або в атласи 
охорони природи. В Україні найзмістовнішим картографічним твором 


