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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УРБОСИСТЕМ
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            Методологія дослідження. Результати отримано за рахунок застосування таких методів 
наукового дослідження: дедукції – при формулюванні гіпотез про існування зв’язку між 
інвестиційною привабливістю територій міста та їхніми економіко-екологічними 
характеристиками; аналітичного – при співставленні динаміки рівня урбанізації з рівнем 
забрудненості міських поселень та динамікою демографічних показників.
Результати.  Для теоретичного дослідження сталого розвитку міських поселень сформульовано 
дві гіпотези. Згідно першої, інвестиційна привабливість територій міського поселення залежить 
від наявності джерел та рівня забрудненості оточуючого середовища. Згідно другої гіпотези, 
екологічні фактори майже не приймаються до уваги, привабливість територій визначається 
тільки рівнем їх економічного розвитку, а ціна землі є функцією  щільності населення і обсягів 
доходів місцевих жителів. 
             Результати.  Для проверки гипотезы предложена схема методологического подхода, 
основанная на анализе статистической информации и получении экспертных оценок 
относительно географических, экологических, экономических, социальных, культурных 
факторов и природно-ресурсного потенциала территории.
             Новизна.  Для перевірки гіпотези запропоновано методологічний підхід, заснований на 
аналізі статистичної інформації і отриманні експертних оцінок відносно географічних, 
екологічних, економічних, соціальних, культурних факторів та природно-ресурсного потенціалу
території.
              Практична значущість.  Отримані результати можуть бути використані при 
оцінюванні перспективності тих або інших територій міста, а також виявлення придатності цих 
територій для  здійснення різних видів антропогенної діяльності.
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