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Методологія  дослідження. Результати отримані за  рахунок застосування таких методів

наукового  дослідження,  як:  гіпотетико-дедуктивний  –  при  формулюванні  гіпотез  щодо

існування  зв’язку  між  природно-ресурсним  потенціалом  селітебельних  територій  та  якістю

довкілля міських поселень; системного підходу – при розгляді міських поселень як урбосистем,

які містять у собі елементи природного середовища та залежать від них.

Результати.  Для оцінювання якості довкілля запропоновано використання набору якісних

показників, що поділені на дві групи: «Забруднення довкілля у місті» та «Задоволеність станом

довкілля у місті». Оцінювання пропонується проводити шляхом індивідуального анкетування

мешканців міста з використанням «полярної шкали» при  дотриманні принципів статистичного

відбору  респондентів  для  гарантування  достовірності  вибірки.  Отримані  дані  можуть  бути

використані при розробці екологічної політики міста та при плануванні його розвитку, зокрема,

у частині збереження (відновлення) природно-ресурсного потенціалу міської території.

 Новизна.  На  основі  оцінки  природно-ресурсного  потенціалу  міста  та  можливостей

самовідновлення природних систем визначено залежність екологічної безпеки міських поселень

від рівня асиміляційного потенціалу території. Запропоновано рекомендації з визначення якості

стану довкілля міських поселень.

Практична значущість. Отримані результати можуть стати основою методичного підходу

до оцінки стану природно-ресурсного потенціалу міських поселень при розробці та ухваленні

управлінських рішень на рівні органів місцевого самоврядування (громад).

Ключові слова: економіка природокористування, урбанізація, сталий розвиток, природно-
ресурсний потенціал, міське поселення.
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