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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: аналітичного – при розгляді світового досвіду управління соціальноекономічним

розвитком

міста

із

урахуванням

екологічних

обмежень;

системного підходу – при визначенні особливостей взаємодії між природною та
антропогенною складовою в соціально-економічних системах міських поселень;
індуктивного – при визначенні соціально-економічних наслідків взаємодії між
антропогенною та природною підсистемами міста.
Результати. Підтверджено негативний вплив антропогенних факторів
міського середовища на стан природного довкілля. Визначено, що наслідком
взаємодії антропогенних та природних факторів у системі міста стає деградація
природного середовища, яка супроводжується загостренням екологічних та
соціально-економічних проблем. Проаналізовано екологічну ситуацію у
великих містах світу та України. Доведено, що між екологічною ситуацією в
міському поселенні та його соціально-економічною привабливістю існує
безпосередній зв'язок. Зазначено, що деградація природного середовища та
заміна його техногенним є ознакою занепаду соціально-економічної структури
поселення або формування у ньому критичних (з точки зору екологоекономічної безпеки) загроз. Розроблено рекомендації щодо систематизації
даних про вплив людини на природне середовище міст, визначення типу
господарської діяльності на території та наслідків її впливу на довкілля.
Проаналізовано основні етапи трансформації суб’єкт-об’єктних відносин між
державою та містом у суб’єкт-суб’єктні внаслідок реалізації Європейської хартії
місцевого самоврядування з позицій екологізації економіки міста.
Новизна. Виявлено основні екологічні, економічні та соціальні проблеми
сучасних міст. Визначено рекомендації стосовно мінімізації негативних
соціально-економічних

наслідків

урбанізації

на

основі

впровадження

екологічних паспортів міст.
Практична значущість.

Визначено соціальні та економічні наслідки

взаємодії між антропогенною та природною підсистемами міського поселення,

запропоновано заходи щодо систематизації даних про вплив людини шляхом
розроблення екологічних паспортів міста та формуванні на їх основі екологоекономічної стратегії розвитку населеного пункту.
Ключові слова: урбанізація, соціально-економічна система, стійкий
розвиток, антропогенна підсистема, природна підсистема.
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