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ВСТУП
Механізм, який сприяв би забезпеченню

стійкого розвитку міст України на сучасному
етапі, відсутній. У зв'язку з цим виникає необ!
хідність у формуванні дієвого механізму забез!
печення стійкого розвитку міста. Отже, наразі
є актуальним формування нового економічно
обгрунтованого та екологічно доцільного
ефективного механізму забезпечення стійкого
розвитку міста, який був би адекватний завдан!
ню оптимізації матеріальних та нематеріальних
потоків в місті, збільшенні частки його меш!
канців з доступом до базових інфраструктур
міста з одночасним зменшення впливу життєд!
іяльності міста на навколишнє природне сере!
довище та підтриманням безпеки і забезпечен!
ням динамічної рівноваги.
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Стаття присвячена теоретико!методологічним засадам формування механізму забезпечення стійкого розвитку
міста. У статті розкрито сутність механізму забезпечення стійкого розвитку міста, наведено його структуру. Визна!
чено функції, принципи, інструменти означеного механізму. Автором сформовано механізм забезпечення стійкого
розвитку міста та розкрито його організаційне супроводження.

Article is devoted to theoretical and methodological principles of formation mechanism ensuring urban sustainable
development. The article reveals the essence of the mechanism ensuring urban sustainable development, its structure is
given. Functions, principles and tools of mechanism are defined. Author set's up a mechanism ensuring urban sustainable
development and reveals its organizational support.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У працях таких провідних вчених, як

З.С. Варналія, О.Б. Ватченка, М.І. Доліш!
нього, І.М. Вахович, З.В. Герасимчук, Т.Л. Же!
люка, Т.Л. Миронової, Г.В. Саєнка, Д.М. Сте!
ченка,  В.М. Трегубчука,  В.М. Іль ченка
запропоновано теоретико!методологічні
засади формування окремих механізмів
щодо забезпечення стійкого розвитку на
регіональному та національному рівнях.
Однак, незважаючи на значний науковий
доробок, науковцями не повністю виріше!
но питання, яке пов'язане із формуванням
механізму забезпечення стійкого розвит!
ку міста. Варто також зазначити, що на
сучасном у етап і в науковій літературі
сутність та структура механізму забезпе!
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чення стійкого розвитку міст не має одно!
значного тлумачення. Дослідження, які
стосуються питань розроблення механіз!
му забезпечення стійкого розвитку міст,
свідчать про те, що наукові розробки не
дають повного однозначного уявлення

про цілісність та системність означеного
механізму.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у формуванні механіз!

му забезпечення стійкого розвитку міста.

Рис. 1. Структура механізму забезпечення стійкого розвитку міста
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На нашу думку, механізм забезпечення

стійкого розвитку міста — це сукупність прин!
ципів, функцій та інструментів, які спрямовані
на регулювання потоків та сприяють відтво!
рювальним процесам, збільшенню частки жи!
телів, які мають доступ до базових інфраст!
руктур, дають змогу мінімізувати негативний
вплив зовнішніх та внутрішніх чинників з од!
ночасним досягненням адекватного рівня без!
пеки в місті.

Механізм забезпечення стійкого розвитку
міста повинен відповідати певним вимогам
бути унікальним, містити характерні риси, які
відповідають сучасним тенденціям та особли!

востям процесів, що існують
в містах, забезпечувати умо!
ви відтворювальних про!
цесів, перерозподілу ре!
сурсів, їх раціонального ви!
користання, регулювання
потоків, забезпечувати дос!
татній доступ населення до
базових інфраструктур з од!
ночасним зменшенням на!
вантаження на екосистеми
міста. Правильно сформова!
ний механізм забезпечення
стійкого розвитку міста пе!
редбачає здійснення всіх за!
ходів, спрямованих на від!
творення ресурсів, регулю!
вання потоків та соціально!
економічний розвиток міста.
Саме такий механізм харак!
теризує дієву систему забез!
печення стійкого розвитку
міста. Оскільки місто яв!
ляється складною, динаміч!

ною системою, функціонування і розвиток
якої залежить від стійкості її функціональних
підсистем та стійкості зв'язків між ними, то
здійснювати процес управління цією системою
необхідно з урахуванням впливу пріоритетно!
го рішення не лише на окремий елемент та су!
купність усіх елементів, але й на систему в
цілому.

Формуючи механізм забезпечення стійко!
го розвитку міста варто зазначити, що на вер!
шині ієрархії такого механізму повинні розм!
іщуватись суб'єкти регуляторного впливу
(держава та місто), оскільки поведінку фізич!
них та юридичних осіб, які здійснюють свою
господарську діяльність на території міста

регулює норма. Регулятор!
на норма виступає загально!
обов'язковою для всієї дер!
жави включно з містом, а
норми міста — поширюють!
ся виключно в межах міста.
Такі норми створює Верхов!
на Рада і міська рада. Об'єк!
том регуляторного впливу є
діяльність (здійснюється в
межах регуляторної норми)
фізичних та юридичних осіб
в територіальних межах
міста. Структура механізму
забезпечення стійкого роз!
витку міста представлена на
рис. 1.

Таблиця 1. Основні критерії, які характеризують процеси
відтворення ресурсів та регулювання потоків за закономірністю

еквіфінальності

* Розроблено автором.
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Таблиця 2. Функції механізму забезпечення стійкого
розвитку міста

* Авторська розробка.
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Відповідно до даних рис. 1 механізм забез!
печення стійкого розвитку міста включає ме!
ханізм відтворення ресурсів та механізм регу!
лювання потоків, які грунтуються на критерії
еквіфінальності. Критерії еквіфінальності
відтворення ресурсів та регулювання потоків
передбачають: раціональність, доступність,
безпеку, підновленість, оптимальність, інтен!
сивність, завантаженість, екологічність, які
сформовані відповідно до існуючих теорій
(табл. 1).

Формування механізму забезпечення стій!
кого розвитку міста передбачає визначення
його основних функцій. На нашу думку, основ!
ними функціями забезпечення стійкого розвит!
ку є: планування, стимулювання, аналіз, регу!
лювання, стандартизація, сертифікація ліцен!
зування та аудит.

Функції механізму забезпечення стійкого
розвитку міста випливають із визначення сут!
ності стійкого розвитку міста, а саме вони спря!
мовані на регулювання потоків, відтворення та

Таблиця 3. Принципи механізму забезпечення стійкого розвитку міста

* Розроблено автором.
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раціональне використання ресурсів, забезпе!
чення доступу населення до базових інфраст!
руктур і досягнення відповідного рівня безпе!
ки з метою задоволення потреб сучасних і
прийдешніх поколінь. На нашу думку, доціль!
но виділити наступні функції механізму забез!
печення стійкого розвитку міста (табл. 2).

Механізм забезпечення стійкого розвитку
міста повинен включати сукупність інструмен!
тів, які нами визначено: правові, економічні,
екологічні та організаційні.

Механізм забезпечення стійкого розвитку
міст повинен формуватися на положеннях
сформованих принципів. На нашу думку,
принцип виступає першоосновою в процесі по!
будови механізму забезпечення стійкого роз!
витку міста. Положення певної окремої теорії
формуються на засадничих принципах, які
визначають її закономірність. Тому, під прин!
ципом формування механізму забезпечення
стійкого розвитку міст будемо розуміти су!
купність положень та правил в системі управ!

Рис. 2. Механізм забезпечення стійкого розвитку міста
Розроблено автором.

Рис. 3. Організаційне супроводження механізму забезпечення стійкого розвитку міста

Розроблено автором.
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ління, які спрямовані на забезпечення стійко!
го стану міст. Принципи механізму забезпе!
чення стійкого розвитку міста представлено в
табл. 3.

Механізм забезпечення стійкого розвитку
міста представлений на рис. 2.

Означений механізм базується на основі
концепції відтворення ресурсів та регулюван!
ня потоків, яка передбачає організацію заз!
начених процесів з урахуванням критеріїв ек!
віфінальності. У результаті проведення кон!
тролю зазначених процесів згідно з установ!
леними критеріями та з урахуванням чинників
впливу на стан стійкого розвитку міста необ!
хідно визначити напрями забезпечення стій!
кого розвитку міста. З цією метою засадни!
чим є формування стратегічних засад управ!
ління стійким розвитком міста. Крім того, не!
обхідно забезпечити ефективний відбір ін!
струментів забезпечення стійкого розвитку
міста, сформувати напрями логістичної коор!
динації забезпечення стійкого розвитку
міста. Також важливим інструментом забез!
печення стійкого розвитку міста є "зелена"
логістика, а це в свою чергу, зумовлює не!
обхідність в її інституційному забезпеченні.
Такі заходи дозволять підвищити ефек!
тивність відтворення ресурсів та регулюван!
ня потоків, що відображатиметься на рівні
стійкого розвитку міста.

Необхідною умовою реалізації запропоно!
ваного механізму забезпечення стійкого роз!
витку міста є його організаційне супроводжен!
ня, яке представлено на рис. 3.

Інститути міста виступають координацій!
ною групою реалізації принципів забезпечен!
ня стійкого розвитку міста, до таких інсти!
тутів нами віднесено: міську раду, міське гос!
подарство, громадські організації, регіональні
фінансові компанії, бізнес!інкубатори, техно!
парки, технополіси, благодійні фонди, вен!
чурні та гарантійні фонди, вищі навчальні зак!
лади.

Робочою групою (департамент забезпечен!
ня) повинні визначатись стратегічні орієнтири
та завдання щодо забезпечення стійкого роз!
витку міста, розроблятись пропозиції щодо
нормативно!правового забезпечення стійкого
розвитку міста та здійснюватись ресурсне за!
безпечення діяльності департаменту стійкого
розвитку міста.

При цьому фахівці!аналітики повинні зби!
рати та обробляти інформацію щодо стійкості
системи міста і здійснювати контроль вихідної
інформації за результатами роботи механізму
забезпечення стійкого розвитку міста. Завдан!

ня фахівців!маркетологів полягає в моніторин!
гу зовнішнього середовища розвитку міста та
дослідженні зарубіжного досвіду забезпечен!
ня стійкого розвитку міста. Проект!менедже!
ри покликані обгрунтовувати інструменти ме!
ханізму забезпечення стійкого розвитку міста,
пошук можливих напрямів і розробок необхі!
дних інструментів з метою забезпечення
стійкого розвитку міста та впровадження зат!
верджених інструментів означеного механізму.
Взаємозв'язки між фахівцями і керівництвом
департаменту повинні бути зворотними, що
свідчитиме про безперервність функціонуван!
ня механізму забезпечення стійкого розвитку
міста.

ВИСНОВОК
На нашу думку, механізм забезпечення

стійкого розвитку міста слід розглядати в су!
купності всіх його складових з обов'язковим
урахуванням кінцевого результату. У сфері за!
безпечення відтворювальних процесів, пере!
розподілу та раціонального використання ре!
сурсів в місті, досягнення прийнятного рівня
безпеки в місті, механізм забезпечення стійко!
го розвитку міста має власну специфіку фор!
мування та розвитку. Вважаємо, що передумо!
вою забезпечення оптимізації потоків, відтво!
рювальних процесів, перерозподілу та раціо!
нального використання ресурсів, досягнення
прийнятного рівня безпеки в місті є формуван!
ня свідомої діяльності як населення, так і су!
б'єктів господарювання міста, діяльність яких
повинна бути спрямована раціоналізацію дос!
ліджуваних процесів, а держава в свою чергу
на основі нормативно!правової бази повинна
стимулювати забезпечення стійкого розвитку
в місті.
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