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У статті розглянуто організаційно–правові аспекти координування завдань національ-

ного рівня центральними органами виконавчої влади, які уповноважені реалізовувати відпо-

відні функції у сфері забезпечення екологічної безпеки та досягнення цілей сталого розвитку 

в масштабах країни. Показано, що  субнаціональний рівень  реалізується областями та райо-

нами (обласними та районними державними адміністраціями у взаємодії з обласними та ра-

йонними радами), а на місцевому рівні аналогічні дії мають виконуватися виконавчими ор-

ганами об’єднаних територіальних громад, хоча успішність таких заходів у цьому випадку 

значною мірою буде залежати від диверсифікованості регіональної системи господарювання, 

рівня економічного та соціального розвитку місцевих громад, верховенства права та актив-

ності громадянської позиції місцевих мешканців. 

Враховуючи високий рівень урбанізованості території України (69% населення мешкає 

у містах), а також домінування в національному господарстві ресурсноємних галузей проми-

словості, що знов таки зосереджені у міських населених пунктах, саме урбанізованим систе-

мам має надаватися пріоритетна увага під час розробки та реалізації державної політики, 

спрямованої на оптимізацію використання природних ресурсів та збереження довкілля. В 

контексті реалізації завдань зі сталого розвитку ООН та положень Угоди про асоціацію Ук-

раїни з Європейським Союзом урядова політика та діяльність органів місцевого самовряду-

вання мають бути спрямовані на поступову відмову від використання небезпечних хімічних 

речовин в життєвому циклі продуктів, екологізацію систем управління виробничими проце-

сами, раціональне використання природних ресурсів на умовах платності, на переробку та 

утилізацію відходів промислової діяльності та діяльності людини.  

Ключові слова: урбанізована система, сталий розвиток, міська агломерація, екологічна 

безпека,  економіка природокористування. 
 

Постановка проблеми. Розглядаючи 

питання управління сталим розвитком міста, 

неможливо оминути увагою міжнародні та 

національні нормативно–правові документи, 

що регулюють питання сталого розвитку. 

Практична реалізація завдань сталого роз-

витку соціально–економічних систем на 

регіональному рівні, до яких належать місь-

кі поселення та прилеглі до них населені 

пункти, передбачає ухвалення адекватних 

управлінських рішень на підставі аналізу 

впливу діяльності суб’єктів господарюван-

ня, їхньої продукції та послуг на стан еко-

систем та місцевих громад. Такий підхід має 

на меті попередити виникнення небезпечних 

ситуацій, забезпечити подолання наслідків 

природних катаклізмів та техногенних ава-

рій, підтримати надійне функціонування 

системи життєзабезпечення міських агломе-

рацій. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій.  Криза методологічних концеп-

цій позитивізму в минулому столітті та ус-

відомлення неможливості розв’язати про-

блеми суспільного розвитку виключно за 

рахунок технологічного прогресу та інтен-

сифікації економічного розвитку окремих 

регіонів і держав в цілому призвели до ви-

никнення цілої низки альтернативних кон-

цепцій, що на теренах України були пред-

ставлені синтетичними науковими напряма-

ми члена–кореспондента АН УРСР М. Мє-

лєшкіна та доктора економічних наук В. 

Степанова.   
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В роботах було запропоновано розгля-

дати економічні та екологічні імперативи 

господарської діяльності людини у діалек-

тичній єдності, зокрема через використання 

термінів «екологія» (М. Мєлєшкін) [1] та 

«еконологія» (В. Степанов) [2]. Більш ви-

черпний перелік методів та інструментів 

реалізації процесу управління сталим роз-

витком агломераційної урбосистеми наведе-

но у праці Л. Г. Чернюк та Т. В. Пепи[3]. 

Формулювання мети статті. Метою 

даної роботи є визначення ролі держави в 

забезпеченні соціальної справедливості в 

контексті доступу усіх громадян до якісних 

умов проживання, а також у збереженні 

сприятливого стану навколишнього середо-

вища. Для реалізації адміністративно–

правових методів, зокрема й тих, що 

пов’язані з моніторингом стану природних 

ресурсів та природних комплексів, органами 

місцевого самоврядування обираються та 

застосовуються економічні інструменти, що 

мають стимулювати природокористувачів 

до раціонального використання ресурсів та 

мінімізації шкоди, завданої навколишньому 

природному середовищу внаслідок госпо-

дарської діяльності людини. 

Виклад основного матеріалу до-

слідження. Україною були підтримані Кон-

венції Ріо 1992, зокрема «Рамкова конвенція 

зі зміни клімату» значною мірою визначила 

подальші кроки всередині держави, які були 

спрямовані на протидію збільшенню кон-

центрації в атмосфері нашої планети парни-

кових газів та запобіганню негативним змі-

нам клімату, що носять антропогенний ха-

рактер [4]. Закладені в «Повістку дня на ХХІ 

століття» декларації стосувалися, зокрема, й 

аспектів розвитку міських поселень – в час-

тині збереження довкілля для прийдешніх 

поколінь, реалізації демографічної політики 

та відмови від виробництв, що несуть загро-

зу стану навколишнього природного середо-

вища.  

Серед 17 цілей стосовно забезпечен-

ня сталого розвитку і 169 пов’язаних з ними 

завдань в контексті нашого дослідження на 

найбільшу увагу заслуговує Ціль 11 «Забез-

печення відкритості, безпеки, життєстійкос-

ті й екологічної сталості міст і населених 

пунктів». Також «Цілями сталого розвитку» 

[4] передбачається забезпечення економіч-

них, соціальних та екологічних зв’язків між 

міськими, приміськими та сільськими райо-

нами, що має здійснюватися завдяки більш 

якісному плануванню розвитку об’єднаних 

територіальних громад на регіональному та 

національному рівнях. З позиції глокалізації 

організаційне забезпечення сталого розвит-

ку міських населених пунктів та сполучених 

з ними поселень  здійснюється на макрорів-

ні (глобальному – рівні Організації 

Об’єднаних Націй, регіональному і на рівні 

держави в цілому), мезорівні (рівні областей 

і районів нашої країни), мікрорівні – рівні 

об’єднаних територіальних громад (міст, 

селищ і сільських населених пунктів). Для 

України характерною ознакою є відсутність 

механізмів реалізації міжнародних норма-

тивно–правових документів на національ-

ному рівні, або недосконалість таких меха-

нізмів.  Передбачений проектом Концепції 

Національної академії наук України було 

запропоновано механізм запровадження мо-

ніторингу сталого розвитку задля збирання, 

опрацювання та підготовки інформації для 

аналізу показників сталого розвитку, що 

мали би охоплювати якість життя, природ-

них ресурсів, стан природного навколиш-

нього середовища та економіки. Більшість зі 

згаданих проектів нормативно–правових 

актів передбачають розроблення проектів 

програм соціально–економічного розвитку 

територій на регіональному рівні, врахуван-

ня завдань з реалізації цілей сталого розвит-

ку при формуванні місцевих бюджетів гро-

мадами, активізацію співпраці між органами 

місцевої влади та громадськості при розроб-

ленні регіональних програм з урахуванням 

необхідності забезпечення сталого розвитку 

населених пунктів.  

У роботі Балуєвої О. В. [5] наведено 

перелік основних документів, що регулю-

ють екологічну політику в Україні на рівні 

міських поселень, визначено функції дер-

жавного управління у сфері природокорис-

тування та охорони навколишнього середо-

вища на рівні міських територіальних гро-

мад та представлено перелік органів дер-

жавного управління загальною компетенці-

єю в галузі екології. На національному рівні 

більшістю варіантів Концепцій передбача-

лося розроблення «Національної стратегії 

сталого розвитку України», а також регу-
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лярного моніторингу стану виконання цілей 

сталого розвитку, подання інформації про 

індикатори сталого розвитку (рисунок1) в 

«Національній доповіді про стан навколиш-

нього природного середовища», викорис-

тання зібраних даних для розроблення ком-

плексу короткострокових, середньо– та дов-

гострокових прогнозів щодо стану довкілля, 

соціальних та господарських систем на регі-

ональному рівні і на рівні держави в цілому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стратегічні індикатори стратегії сталого розвитку України 

Стратегія сталого розвитку України 

Вектор 

розвитку 

 

Вектор 

безпеки 

 

Вектор 

відповідальності 

 

Вектор 

гордості 

 

СТРАТЕГІЧНІ ІНДИКАТОРИ РЕАЛІЗАЦІІ 

Рейтинг Світового 

банку «Doing Busi-

ness» 

 

Кредитний рейтинг 

агентства S&P 

ВВП/особу 

 

Дефіцит бюджету до 

ВВП 

 

Енергоємність ВВП 

 

Витрати на безпеку і 

оборону (% від ВВП) 

 

Дерегуляція 

 

Розвиток малого і 

середнього бізнесу 

 

Податкова реформа 

 

Реформа корпора-

тивного права 

Земельна реформа 

Реформа енергетики 

Реформа націо-

нальної безпеки і 

оборони 

Судова реформа 

Програма енерго-

незалежності 

Програма збере-

ження навколиш-

нього середовища 

Чисельність про-

фесійних військо-

вих на 1000 осіб 

населення 

Індекс сприйняття 

корупції 

Рівень довіри до суду 

Рівень довіри до ор-

ганів правопорядку 

Середня тривалість 

життя 

Децентралізація 

Реформа регіональ-

ної політики 

Реформа системи 

охорони здоров’я 

Реформа системи 

соціального захисту 

Забезпечення без-

печності і якості хар-

чових продуктів 

Реформа освіти 

Здоровий спосіб 

життя і довголіття 

Володіння інозем-

ними мовами ви-

пускників загально-

освітніх закладів 

Міжнародне дослід-

ження якості освіти 

PISA 

Результати участі в 

Олімпійських іграх 

Програма державної 

політики у сфері 

науки та досліджень 

Програма розвитку 

інновацій 

Реформа державної 

політики у сфері 

культури 

Українська космічна 

програма 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2019, №3 199_________________________________________



Серед цілей, що мають стосунок до 

гармонізації розвитку урбанізованих тери-

торій та забезпечення сталості їхнього роз-

витку, варто відзначити ціль 2 та ціль 5 [6]. 

У першій з цих двох, яка спрямована на за-

безпечення сталого розвитку природно–

ресурсного потенціалу нашої країни, най-

більш важливими завданнями з позицій тих 

питань, що розглядаються нами у цьому 

розділі, є мінімізація шкідливого впливу 

процесів урбанізації на стан природного 

середовища у межах міських поселень. Тут 

особливо підкреслюється необхідність збе-

реження зелених насаджень при проведенні 

будівельних та інших видів господарських 

робіт, недопущення незаконного відведення 

земельних ділянок, спонукання підприємств 

до запровадження систем екологічного уп-

равління, створення умов для розвитку ін-

фраструктури управління відходами, онов-

лення основних фондів промислових, транс-

портних  та житлово–комунальних об’єктів 

за допомогою різних фінансових інструмен-

тів: прямих фінансових дотацій, здешевлен-

ня кредитів, часткової компенсації процент-

них ставок за кредитами, призначеними для 

перелічених вище потреб [6]. П’ята ціль де-

кларує удосконалення та розвиток держав-

ної системи природоохоронного управління, 

зокрема за рахунок посилення спроможнос-

тей здійснення  комплексного моніторингу 

та державного контролю стану навколиш-

нього природного середовища на національ-

ному, субнаціональному та місцевому рів-

нях [6]. Очевидно, що рівень завдань на на-

ціональному рівні має координуватися цен-

тральними органами виконавчої влади, що 

уповноважені на реалізацію відповідних 

функцій у сфері забезпечення екологічної 

безпеки та досягнення цілей сталого розвит-

ку в масштабах країни, субнаціональний 

реалізується на рівні областей та районів 

(обласними та районними державними ад-

міністраціями у взаємодії з обласними та 

районними радами), а на місцевому рівні 

аналогічні дії мають виконуватися виконав-

чими органами об’єднаних територіальних 

громад, хоча успішність таких заходів у 

цьому випадку значною мірою буде залежа-

ти від диверсифікованості регіональної сис-

теми господарювання, рівня економічного 

та соціального розвитку місцевих громад, 

верховенства права та активності громадян-

ської позиції місцевих мешканців. 

Враховуючи високий рівень урбані-

зованості території України (69% населення 

мешкає у містах), а також домінування в 

національному господарстві ресурсоємних 

галузей промисловості, що знов таки зосе-

реджені у міських населених пунктах, саме 

урбанізованим системам має надаватися 

пріоритетна увага під час розробки та реалі-

зації державної політики, спрямованої на 

оптимізацію використання природних ре-

сурсів та збереження довкілля. В контексті 

реалізації завдань зі сталого розвитку ООН 

та положень Угоди про асоціацію України з 

Європейським Союзом урядова політика та 

діяльність органів місцевого самоврядуван-

ня мають бути спрямовані на поступову  

відмову від використання небезпечних хі-

мічних речовин з життєвого циклу продук-

тів, екологізацію систем управління вироб-

ничими процесами, раціональне викорис-

тання природних ресурсів на умовах плат-

ності, переробку та утилізацію відходів 

промислової діяльності та діяльності люди-

ни. 

Зокрема, згідно з даними Національ-

ної доповіді [7] сучасний стан домінуючих у 

суспільстві ціннісних орієнтацій підтверд-

жує тезу про  реалізацію парадигми «ство-

рення потреб» та активного споживання, що 

суперечать концепціям сталого розвитку та 

раціонального використання ресурсів: так, в 

Україні накопичилося понад 30 млрд. тон 

відходів через низький рівень їхньої пере-

робки, повторного використання та утиліза-

ції, причому ситуація з багатьох причин є 

патовою, оскільки ані держава, ані громадя-

ни, ані суб’єкти господарювання, що зай-

маються збиранням та переробкою відходів, 

не мають достатніх ресурсів для виконання 

завдань з роздільного збирання твердих по-

бутових відходів, очищення промислових і 

побутових стоків, ліквідації несанкціонова-

них звалищ та впорядкування полігонів  

твердих побутових відходів. Рамкові вимоги 

до трансформації національної практики 

поводження з відходами на локальному рів-

ні закладені в Угоді про асоціацію між Ук-

раїною та ЄС [8] у вимогах до реформуван-

ня секторів «Управління відходами та ре-

сурсами», «Промислове забруднення та тех-
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ногенні загрози», «Зміни клімату та захист 

озонового шару». Укладання Угоди про 

асоціацію визначає рамкові зобов’язання 

нашої держави в сфері правового регулю-

вання сталого розвитку (цим питанням при-

свячена стаття 28 глави 13), хоча зі зрозумі-

лих причин основний наголос тут чиниться 

на питання торгівельних взаємовідносин. У 

ґрунтовному дослідженні тих умов угоди 

про асоціацію, що стосуються екологічної 

безпеки, Потапенко В. Г. зазначає, що сто-

рони угоди гарантують спільне підтримання 

економічного розвитку, екологічної та соці-

альної політики з урахуванням інтересів 

прийдешніх поколінь; декларують застосу-

вання принципів обережності при природо-

користуванні та вжиття превентивних захо-

дів для відшкодування в пріоритетному по-

рядку заподіяної природному середовищ 

шкоди, стягнення штрафів з порушників 

природоохоронного законодавства [9]. Ук-

раїна погоджується поступово, протягом 

перехідного періоду, імплементувати в на-

ціональне законодавство екологічні норма-

тиви ЄС, потенційні наслідки чого будуть 

варіюватися від закриття енергоефективних 

та ресурсоємних виробництв до перерозпо-

ділу системи бюджетних дотацій для під-

тримування «екологічно чистих вироб-

ництв». Угодою передбачено здійснення 

моніторингу впливу господарської діяльнос-

ті в нашій країні на сталий розвиток, з цією 

метою передбачається формування Підкомі-

тету з торгівлі та сталого розвитку, до скла-

ду якого входять вищі посадові особи орга-

нів управління України та ЄС [9]. Стаття 

361 Глави 6 передбачає посилення зусиль 

нашої країни в створенні «зеленої економі-

ки» та досягненні цілей сталого розвитку, 

наслідком чого має стати поліпшення сис-

теми охорони здоров’я, збереження та раці-

ональне використання природних ресурсів, 

інтегрування екологічної політики в різно-

манітні сфери державної політики [8]. 

Виділення вимог щодо забезпечення 

сталого розвитку міського середовища є 

закономірним наслідком урбанізаційних 

процесів, внаслідок яких більша частина 

населення та промислового потенціалу як 

України, так й інших країн світу, зосеред-

жена саме у міських поселеннях, які, відпо-

відно, стають джерелами найбільшого тех-

ногенного та антропогенного навантаження 

з одного боку, а з іншого боку перетворю-

ються на найбільш вразливі ланки суспіль-

ства саме внаслідок відчуження від природ-

ного середовища та необхідності підтри-

мання систем життєзабезпечення на рівні, 

який би гарантував задоволення потреб міс-

тян та належне функціонування технологіч-

них систем в межах населених пунктів.   

Водночас, зберігається чітка тенденція фор-

мування навколо промислових та адмініст-

ративних центрів неформальних агломера-

цій – урбосистем, що об’єднують міські по-

селення, селища та сільські населенні пунк-

тами. Агломерації характеризуються від-

носно сталими у часі та ритмічними потока-

ми трудової міграції, що спрямовані з насе-

лених пунктів–супутників до міста–центру 

агломерації, при цьому більшість таких тру-

дових мігрантів працює та мешкає у різних 

населених пунктах. Хоча зараз на законо-

давчому рівні агломераційні утворення не 

мають офіційного статусу, тим не менш у 

законопроекті №6743 пропонується визна-

чати міські агломерації як «форму співро-

бітництва територіальної громади міста–

центру агломерації та територіальних гро-

мад населених пунктів (сіл, селищ, міст), що 

розташовані в зоні впливу такого міста та 

мають з ним інтенсивні господарські, куль-

турно–побутові та трудові зв’язки [10]. Пра-

вові основи управління сталим розвитком  

агломераційних урбосистем передбачають 

використання адмінстративно–правових 

методів, які поділяються на загальні (такі, 

що використовуються в різних сферах сус-

пільних відносин, зокрема й тих, що регу-

люють стосунки в сфері використання ре-

сурсів довкілля), а також спеціальні – ви-

значені Законом України «Про оцінку впли-

ву на довкілля» [11] та зобов’язаннями Ук-

раїни в межах Угоди про асоціацію з Євро-

пейським Союзом. Вичерпний перелік ме-

тодів та інструментів реалізації процесу уп-

равління сталим розвитком агломераційної 

урбосистеми наведено у праці Л. Г. Чернюк 

та Т. В. Пепи [3], в якій виокремлюються  

такі з них: 

1) адміністративно–правові: зако-

нодавчі та нормативно–правові акти,  пла-

нування, ліцензування, сертифікація, квоту-

вання, державне замовлення, місцева позика 
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і збори, контролювання діяльності монопо-

лій на ринку; 

2) соціально–економічні: грошово–

кредитна, митно–податкова, бюджетна, ці-

нова, природоохоронна (екологізація вироб-

ництва, управління відходами, екологічна 

експертиза промислових проектів), інфор-

маційна політика, структурне реформування 

(включно з приватизаційною політикою); 

3) організаційно–правові: іннова-

ційна, інвестиційна політика, формування 

інституційної системи та фондів розвитку, 

регіональна і міжнародна інтеграція (рису-

нок 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- елементи підсистем, які заплановані, проте не сформовані 
 

Рис. 2.  Організаційно–правовий механізм забезпечення реалізації цілей сталого розвитку 
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Успішність здійснення органами міс-

цевого самоврядування управлінських фун-

кцій в сфері природокористування в широ-

кому розумінні цього терміну визначається 

також тим, наскільки дієвою є модель взає-

модії між різними центрами ухвалення рі-

шень на певному рівні адміністративної дія-

льності. Українська модель міського управ-

ління має свої особливості, які вирізняють її 

з–поміж інших, що поширені у сучасній Єв-

ропі: мова йде про англосаксонську та за-

хідноєвропейську.  

Як зазначає В. Наконечний [12], для 

першої з них є притаманною широка авто-

номія місцевих органів влади та відсутність 

ієрархічного підпорядкування місцевого 

самоврядування органам державної влади у 

прямому розумінні цього слова. Взаємини 

між місцевою та державною владою ґрун-

туються на партнерських засадах, причому 

повноваження держави та місцевих урядни-

ків визначаються законодавчими актами і не 

перетинаються. Західноєвропейська модель 

[12], на відміну від розглянутої вище, пе-

редбачає підзвітність органів місцевого са-

моврядування населених пунктів (територі-

альних громад) державним органам, які пе-

редають частину власних повноважень на 

рівень відповідної громади згідно з принци-

пами децентралізації і субсидіарності. В 

країнах Центральної та Східної Європи   

вельми поширеною є так звана змішана сис-

тема [12], в якій виборчий представницький 

орган виконує одночасно і функції місцево-

го самоврядування, і представляє органи 

державної влади, а посадові особи наділені 

статусом державних службовців. 

Якщо ж аналізувати конкретні органі-

заційно–правові форми урядування терито-

ріальними громадами, в першу чергу – місь-

ких поселень, то тут доцільно спиратися на 

класифікації В. Ясюнаса [13] та Г. Грибано-

вої [14], які виділяють моделі: 

1. «Сильна рада – слабкий міський го-

лова» (за класифікацією Г. Грибанової – 

модель «рада – система комітетів»), за якої 

місцева рада має широкі повноваження у 

сфері управління фінансовими ресурсами, 

господарською діяльністю та майном тери-

торіальної громади, у той час як функції 

міського голови є суто номінальними. 

2. «Сильний голова – слабка місцева 

рада»  виникає там, де голову територі-

альної громади обирають прямим голосу-

ванням усіх мешканців громади, причому за 

головою закріплюються значні повноважен-

ня з контролю та координування діяльності 

виконавчих комітетів ради. 

3.  «Комісійне управління/виконавчий 

комітет», коли рада утворює комісію з депу-

татів, що колегіально здійснюють ке-

рівництво територіальною громадою та реа-

лізують виконавчі функції. 

4. «Рада – управитель», коли функції 

очільника місцевої влади виконує фахівець, 

що призначається на посаду відповідною 

радою об'єднаної територіальної громади, не 

представляє формально жодну політичну 

силу та є представником технократії. 
Досягнення міськими поселеннями стало-

го розвитку складається з трьох складових (ен-

вайроментальної, що поєднує природне та ан-

тропогенне середовище; господарської, соціаль-

но–демографічної) та базується на принципах 

оптимального природокорисування, яке має 

стати ключовим орієнтиром при формуванні 

стратегічних планів, проектів архітектурно–

містобудівної діяльності, зонуванні територій. 

Організаційно–правові аспекти забезпечення 

сталого розвитку агломераційних урбосистем 

базуються на міжнародних договорах та націо-

нальних нормативно–правових актах України, 

охоплюючи усі рівні державного управління та 

місцевого самоврядування та втілюючись у жит-

тя у вигляді стратегій розвитку та програм конк-

ретного регіону (об’єднаної територіальної гро-

мади) на засадах цільового підходу. 

Висновки. Таким чином, саме 

об’єднана територіальна громада, в першу 

чергу міська, є базовим складником системи 

реалізації органами влади національної по-

літики, спрямованої на досягнення нашою 

державою цілей сталого розвитку. Її діяль-

ність, як ми описали в горішній частині ро-

боти, має базуватися на дотриманні таких 

принципів[3]: 

– узгодженості інтересів місцевих ор-

ганів влади та суб'єктів господарювання, що 

працюють на відповідній території задля 

збереження темпів соціально–економічного 

розвитку та наявності ресурсів; 

– відповідності системи екологічного 

управління місцевого рівня масштабу суб'-

єктів господарювання, що здійснюють при-

родокористування на її території; 
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 – функціональної інтеграції, що пе-

редбачає взаємодію структурних одиниць, 

що виконують управлінські функції в сфері 

природокористування, для оперативного 

обміну інформацією та розроблення ком-

плексу узгоджених заходів керівного впли-

ву;  

– зворотного зв'язку, що має забезпе-

чувати моніторинг стану виконання завдань 

з реалізації цілей сталого розвитку урбосис-

тем та надання структурованої звітності про 

стан індикаторів сталого розвитку на відпо-

відній території. Останній принцип набуває 

різних форм зовнішнього прояву, зокрема 

може відбуватися у вигляді перевірок, об-

стежень, наглядів, інспектувань або інвента-

ризації [15]. Якщо перевірки дозволяють 

визначити дотримання суб’єктами господа-

рювання та фізичними особами вимог зако-

нодавства стосовно охорони довкілля та 

раціонального природокористування, то 

обстеження мають на меті додатково розро-

бити заходи задля усунення виявлених по-

рушень природоохоронного законодавства, 

опис стану окремих ділянок природного або 

антропогенного середовища здійснюється 

під час інвентаризації, а інспектування від-

різняється від попередньо розглянутих форм 

контролю перевіркою діяльності підконт-

рольних фізичних та юридичних осіб [16]. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ  

РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ  

А. В. Дудник, доцент, НТУ «Днепровская политехника» 
 

 В статье рассмотрены организационно-правовые аспекты координации задач нацио-

нального уровня центральными органами исполнительной власти, которые уполномочены 

реализовывать соответствующие функции в сфере обеспечения экологической безопасности 

и достижения целей устойчивого развития в масштабах страны. Показано, что субнацио-

нальный уровень реализуется на уровне областей и районов (областными и районными госу-

дарственными администрациями в взаимодействия с областными и районными советами), а 

на местном уровне аналогичные действия должны выполняться исполнительными органами 

объединенных территориальных общин, хотя успешность таких мероприятий в этом случае в 

значительной степени будет зависеть от диверсификации региональной системы хозяйство-

вания, уровня экономического и социального развития местных общин, верховенства права и 

активности гражданского позиции местных жителей. 

 Учитывая высокий уровень урбанизированности территории Украины (69% населения 

живет в городах), а также доминирование в национальном хозяйстве ресурсоемких отраслей 

промышленности, которые опять-таки сосредоточены в городских населенных пунктах, 

именно урбанизированным системам должно уделяться приоритетное внимание при разра-

ботке и реализации государственной политики, направленной на оптимизацию использова-

ния природных ресурсов и охраны окружающей среды. В контексте реализации задач по 

устойчивому развитию ООН и положений Соглашения об ассоциации Украины с Европей-

ским Союзом правительственная политика и деятельность органов местного самоуправления 

должны быть направлены на постепенный отказ от использования опасных химических ве-

ществ в жизненном цикле продуктов, экологизацию систем управления производственными 

процессами, рациональное использование природных ресурсов на условиях платности, на 

переработку и утилизацию отходов промышленной деятельности и деятельности человека. 

Ключевые слова: урбанистическая система, устойчивое развитие, городская агломера-

ция, экологическая безопасность, экономика природопользования. 
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ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION POLICY OF  

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL AND URBANIZED SYSTEMS 

A. V. Dudnyk, Associate Professor, Dnipro University of Technology 

 

The article deals with the organizational and legal aspects of coordinating tasks of the national 

level by central executive bodies authorized to carry out relevant functions in the field of environ-

mental security and achieve the goals of sustainable development across the country. It is shown 

that subnational level is realized at the level of oblasts and regions (by oblast and regional admin-

istrations in cooperation with regional and local councils), while at the local level, this should be 

performed by the executive bodies of the united territorial communities. However, the success of 

such measures in this case will depend to a large extent on the diversification of the regional eco-

nomic system, the level of economic and social development of local communities, the rule of law 

and civic activity, and the position of local residents. 

Taking into account the high level of urbanization of the territory of Ukraine (69% of the 

population resides in cities), as well as the domination in the national economy of resource-

intensive industries, which are again concentrated in urban settlements, it is the urbanized systems 

that should be given priority in the development and implementation of state policy aimed at opti-

mizing the use of natural resources and conserve the environment.  In the context of the implemen-

tation of UN Sustainable Development Goals and the provisions of the Association of Ukraine with 

the European Union Government, policy and activities of local self-government bodies should be 

aimed at the gradual abandonment of hazardous chemicals in the life cycle of products, the greening 

of production process management systems, the rational use of natural resources in terms of pay-

ment, processing and utilization of industrial waste  human. 

Keywords: urban system, sustainable development, urban agglomeration, environmental secu-

rity, environmental economics. 
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