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У

сучасних умовах регіональний розвиток детермінований ефективним функціонуванням
і забезпеченням сталого розвитку міст і агломерацій. Світові тенденції урбанізаційних процесів
свідчать про засадничу роль агломерацій у розвитку
територій. Урбанізаційні процеси мають свої специфічні характеристики в кожному регіоні та на кожно-
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му континенті. За даними проекту USAID, в Україні
налічують 50 агломерацій, які утворені за рішенням
територіальних громад [1]. Агломерація як територіальна система є досить важливою в забезпеченні
розвитку регіонів, оскільки може утворюватися із
міст прилеглих регіонів, тим самим забезпечуючи
міжрегіональне співробітництво. Тому виникає необ-
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хідність у формуванні критеріїв щодо забезпечення
сталого розвитку агломерацій.
Проблемі забезпечення розвитку агломерацій присвячено праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: В. Осипов, І. Півоварчук, І. Парасюк,
Г. Лаппо, М. Мельникова, Дж. Квіглі, Р. Балдвін, Ф. Мартін та ін. Варто зазначити значний внесок представлених вчених у розвитку регіональної економіки. Проте
в сучасних умовах необхідно приділяти увагу забезпеченню розвитку агломерацій на засадах стійкості в
руслі задоволення потреб прийдешніх поколінь.
Мета статті – розкрити особливості та сформувати критерії стійкості агломерації в забезпеченні
регіонального розвитку.
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Рис. 1. Формування агломерації за допомогою
взаємодіючих підсистем міст
Джерело: авторська розробка.

В

арто підкреслити, що агломерації можуть відзначатися суттєвими відмінностями рівнів розвитку, пов’язаними не лише з економіко-гео
графічним розташуванням, недосконалістю місцевої
політики, а й зі змінами, що виникли внаслідок зовнішніх і внутрішніх збурень. Означені тенденції впливатимуть на забезпечення сталого розвитку агломерацій.
Слід зазначити, що в Концепції сталого розвит
ку населених пунктів його окреслено як соціально,
економічно й екологічно збалансований розвиток
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снову агломерації складають підсистеми
міст. Так, підсистеми одного міста, що функціонують, взаємодіють у просторі із підсистемами іншого міста, утворюють агломерацію, тобто
територіальне утворення. Взаємодія між підсистемами міст можлива в разі відсутності в одному місті
певних внутрішніх ресурсів, що зумовлює залучення
його системоутворюючими та системопідтримуючими підсистемами соціо-еколого-економічних ресурсів іншого міста на основі логістичного управління у
процесі свого розвитку.
Підсистеми агломерації, як і міста, поділяють
на системоутворюючі та системопідтримуючі (рис. 1).
Специфіка підсистем агломерації окреслена тим, що
вони зазнають глибоких якісних змін унаслідок інтеграційних процесів, тобто внаслідок взаємодії між
містами системоутворюючі та системопідтримуючі
підсистеми агломерації формують агломераційний
ефект. Так, для системоутворюючих (промислово-обслуговуюча, житлова, медична, освітньо-культурна)
підсистем агломерації властиві висока концентрація
та спряженість виробництва з одночасним забезпеченням висококваліфікованим персоналом, тісні виробничі та техніко-технологічні зв’язки, забезпечення комплексного перероблення сировини, поширення масових комунікацій та об’єктів соціального спрямування, увиразнення ролі інноваційних процесів.
У системопідтримуючих (енергорозподільча,
транспортна, дистрибуційна, інформаційно-комунікативна) підсистемах агломерації якісні перетворення відбуваються за рахунок інформатизації та
комп’ютеризації, переважання впливу соціальних
факторів, тобто наявності інтелектуальних соціальних
ресурсів, потужних джерел енергії, посилення торговельної діяльності та налагодження транспортних, фінансових, рекреаційних, інформаційних зв’язків.
Тому, на нашу думку, міська агломерація – це
складна просторово організована, логістична система, яка складається з кількох міст, об’єднаних
спільними транспортними, промисловими, фінансовими, науковими, рекреаційними, інформаційними
зв’язками.
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міських і сільських поселень, спрямований на створення їх економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища для сучасного та прийдешніх поколінь на основі раціонального використання ресурсів, технологічного переоснащення та реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної,
інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшення
умов проживання, відпочинку та оздоровлення, збереження та збагачення біологічного різноманіття та
культурної спадщини [2].
Телюра Н. О. зазначає, що сталий розвиток аг
ломерації – це багатогранне поняття, яке означає гармонійний розвиток економічної та соціальної сфер у
нерозривному взаємозв’язку зі збереженням якості
навколишнього середовища [3].
З позиції автора, сталий розвиток агломерації охоплює якісні, прогресивні, спрямовані та необоротні зміни, вираженням яких служить глибина
інтеграції підсистем окремих міст, що її утворюють,
наявність ефективних агломеративних зв’язків у процесі організації логістичних потоків для задоволення
потреб сучасних і прийдешніх поколінь. Засадничі
критерії забезпечення сталого розвитку агломерацій
наведено в табл. 1.
Критерій адаптації є досить важливим у забезпеченні сталого розвитку агломерацій. Загалом
адаптація системи ‒ це пристосування системи, її
підсистем та окремих елементів до мінливих умов зовнішнього та внутрішнього середовища для забезпечення стійкості та досягнення динамічної рівноваги
між системою та середовищем. Під час забезпечення

сталого розвитку агломерацій органам місцевого самоврядування та суб’єктам господарювання необхідно швидко реагувати на виклики, збурення зовнішнього та внутрішнього середовища під час прийняття
управлінських рішень.

О

скільки вирішального значення для безпечного існування теперішніх і майбутніх поколінь
набуває соціо-еколого-економічна безпека як
складова сталого розвитку, детальніше розглянемо цю
ознаку стійкості. Соціо-еколого-економічною безпекою пропонуємо вважати такий стан певної системи,
за якого негативні впливи на її окремі елементи зведено до мінімально припустимого рівня або усунуто повністю внаслідок дії саморегульованих властивостей
системи або цілеспрямованого впливу ззовні [4].
Досягнення високого рівня економічного зростання позначено небезпекою нераціонального використання природних ресурсів і навіть їхнього знищення: інтенсивні виробничі процеси та значні обсяги
виробництва потенційно небезпечних підприємств
негативно впливають на атмосферу, водні та земельні
ресурси у вигляді викидів і скидів шкідливих речовин
і утворення небезпечних відходів. Домінування споживацької ідеології сприяє некерованості прискореного інтенсивного зменшення невідновлювальних
природних ресурсів, зумовлює ризики та небезпеки
в усіх структурах міста. Ретельне дотримання всіх вимог екологічної безпеки перешкоджає економічному
розвитку та формуванню умов економічного зростання. Неправова поведінка людей детермінує виникнення фінансових та екологічних ризиків [5]. Означені
Таблиця 1

Критерії забезпечення сталого розвитку агломерацій
Критерій

Зміст критерію

Адаптації

Пристосування системи, її підсистем та окремих елементів до мінливих умов зовнішнього та внутрішнього середовища для забезпечення стійкості та досягнення динамічної рівноваги між системою та середовищем

Безпеки

Стан певної системи, за якого негативні впливи на її окремі елементи зведено
до мінімально припустимого рівня або усунуто повністю внаслідок дії саморегульованих властивостей системи або цілеспрямованого впливу ззовні

Раціональності

Використання певної кількості ресурсу винятково за його цільовим призначенням,
тобто для максимально ефективного функціонування системи

Відтворення

Своєчасна поява в системі певного ресурсу, достатнього для забезпечення функціонування системи або її окремих елементів (кількість та якість). Відтворення будь-якої системи ‒ це реалізація постійно відновлювальних циклів, які сприяють упорядкуванню
функціонально-структурних залежностей між елементами системи.
Забезпечення самоорганізації системопідтримуючих підсистем агломерацій

Логістизації

Організація переміщення у процесі виробництва – розподілу – обміну – споживання
в їхніх підсистемах ресурсів у вигляді потоків

Ефективність
агломеративних зв’язків

Уникнення непродуктивних втрат ресурсів, зменшення втрати під час перероблення,
скорочення переліку ступенів перероблення сировини за наявності можливостей
і забезпечення процесу відтворення в місті й агломерації

Джерело: авторська розробка.
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І

дею про детермінацію розвитку інноваційних
технологій концентрацією фахівців, які швидко
опановують такі технології, відображено в теорії
символічної економіки, представниками якої є Ш. Зукін [8], С. Леш, Дж. Уррі [9]. Відповідно до положень
означеної теорії міста все більше поглинають ресурси, інноваційні технології, що призводить до формування груп професіоналів для вироблення нових
продуктів. Наявність професіоналів зумовлюватиме
підвищення рівня продуктивності використання соціо-еколого-економічних ресурсів, що посилюватиме
його раціональність. Підвищення рівня продуктивності екологічних ресурсів також сприятиме скороченню споживання невідновлювальних природних
ресурсів. Однак у теорії не пояснено, яким чином місто може набути таких фахівців: чи йдеться про підготовку фахівців у межах міста, чи про їхнє залучення
з інших міст. Зазначимо, що підготовка фахівців, які
швидко опановують інноваційні технології, потребує
вливання інвестицій, а також зацікавленості бізнесових структур, навчальних закладів із підготовки
фахівців, органів місцевого самоврядування. Останнє дасть змогу, з одного боку, сформувати ефективний кадровий ресурс, затребуваний на ринку праці,
а отже, підвищити рівень ефективності використання соціальних ресурсів; а з іншого – з огляду на наявність фахівців, які знають інноваційні технології,
сприяти раціональному використанню економічних
та екологічних ресурсів міста. Загалом у місті має
бути забезпечено добір фахівців, які сприяють розвитку інноваційної економіки та підвищенню рівня
екологізації в місті, що позитивно позначатиметься
на рівні використання ресурсів міста.
На забезпечення сталого розвитку агломерації
також впливає переміщення у процесі виробництва –
розподілу – обміну – споживання в їхніх підсистемах ресурсів у вигляді потоків. Виявами логістизації виступає зменшення кількості використання та
втрат соціо-еколого-економічних ресурсів під час
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Р

аціональне використання ресурсів залежить
від ефективності їхнього використання й оптимізаційних процесів, про що йдеться в основних положеннях теорії агломерації, представником
якої був Альфред Маршалл [7]. На думку вченого, виробничої ефективності можна досягти двома шляхами: перший передбачає функціонування великих виробничих одиниць, вертикально інтегрованих у одне
підприємство; другий ‒ концентрацію малих фабрик,
спеціалізація яких ‒ різні стадії єдиного виробничого процесу в межах досить обмеженого географічного району. Науковець більше схиляється до другого
шляху та відзначає три ключові фактори розвитку
агломерації, як-от:
 концентрація кваліфікованої праці, яка сприяє переданню знань, умінь, навичок та інформації;
 наявність розвиненої інфраструктури, що інтенсифікує залучення великої кількості товарів і сервісів;
 географічна близькість, яка припускає налагодження тісних контактів, довіру й обмін
інформацією.
Разом із тим, на наш погляд, концентрація кваліфікованої праці уможливить отримання достатньої
кількості якісних трудових ресурсів, а це дасть змогу раціонально використовувати не лише економічні, але й екологічні ресурси внаслідок підвищення
продуктивності праці, ефективності діяльності си
стемоутворюючих підсистем міста. Розвинена інфраструктура ‒ запорука належного функціонування
системутворюючих підсистем агломерацій та скорочення втрат ресурсів за рахунок узгодженого в часі
та просторі переміщення соціо-еколого-економічних
ресурсів. Географічна близькість зумовлюватиме зниження витрат на переміщення ресурсів і сприятиме
зменшенню втрат екологічних ресурсів під час транспортування.
З нашої позиції, агломераційні утворення, формування яких відбувається переважно внаслідок дії
соціальних чинників, посилюють роль науково-технічного прогресу, що позитивно впливає на рівень
використання ресурсів, тобто йдеться про підвищення продуктивності соціо-еколого-економічних ре-

сурсів за рахунок збільшення виробництва продукції
на одиницю затраченого ресурсу.
Оскільки науково-технічний прогрес сам по
собі не може стимулювати раціональне використання ресурсів, застосування інноваційних технологій
потрібно супроводжувати залученням інтелектуальних, інформаційних та організаційних ресурсів.
Засадничими визначаємо інтелектуальні ресурси
як такі, що складають базис технологічного досвіду,
знань і кваліфікації, створюють передумови для підвищення продуктивності соціо-еколого-економічних ресурсів, що сприятиме їхньому раціональному
використанню за рахунок збільшення виробництва
продукції на одиницю затраченого ресурсу. У цьому
контексті зауважимо, що розвиток інноваційних технологій залежить від наявності фахівців, які швидко
їх опановують.
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тенденції сприятимуть вияву ризиків, які є перешкодами на шляху до досягнення сталого розвитку міста
й агломерації. В агломераціях високі показники відтворення мають інший генезис. Економія на масштабах
і виробничо-технологічних зв’язках відходить на другий
план. Натомість агломеруванння, завдяки високим показникам розвитку соціальної та ринкової інфраструктури, засобів інформації, комунікацій і зв’язку, підприємництву та конкуренції, сприяє формуванню подрібнених підприємств, що зорієнтовані не на сировинні й
енергетичні ресурси, а на інновації, ноу-хау, людський
інтелектуальний і творчий капітал [6, с. 66‒67].
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обслуговування потоків і загалом зменшення навантаження на навколишнє природне середовище. Тому
із функціональної точки зору сталий розвиток також
пов’язаний із перерозподілом потоків у підсистемах
міста й агломерації, що позначається на рівні логістизації. Перерозподіл потоків – це процес, за якого
напрям потоків у просторі може зазнавати змін. Перерозподіл дає змогу уникнути непродуктивних втрат
ресурсів, зменшити втрати під час перероблення, скоротити перелік ступенів перероблення сировини за
наявності можливостей і забезпечуватиме процес відтворення в місті й агломерації. Перерозподіл потоків
передбачає їхнє залучення в ті сфери певної території,
які можуть поставати найбільш вигідними та забезпечувати відтворювальні процеси в місті й агломерації.
Варто також наголосити на тому, що в забезпеченні сталого розвитку агломерацій визначальну
роль відведено інституціям. У межах облдержадміністрації пропонуємо сформувати відповідний департамент, який опікуватиметься питаннями розроблення та реалізації стратегії сталого розвитку агломерації (рис. 2).

міста; проект-менеджера ‒ в обґрунтуванні інструментів забезпечення сталого розвитку агломерації, пошуку можливих напрямів і розробок,
інструментів для забезпечення сталого розвитку агломерації й упровадження затверджених
інструментів означеного механізму. Важливо
забезпечити зворотність взаємозв’язків між
фахівцями та керівництвом департаменту, що
уможливлюватиме безперервність функціонування механізму забезпечення сталого розвитку
агломерації. Фінансове утримання цієї структури може бути здійснюване із коштів міських рад
тих міст, які належать агломерації й облдержадміністрації, оскільки агломерація функціонує
в межах області [4, с. 200–201].
ВИСНОВКИ
Результати дослідження дають підстави
констатувати потребу формування в сьогоденні
якісно нового підходу до забезпечення сталого розвитку агломерації, який має передбачати
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Департамент забезпечення сталого розвитку агломерації
(робоча група)

 визначення сттратегічних орієнтирів і завдань щодо забезпечення
сталого розвитку агломерації;
 розроблення пропозицій щодо нормативно-правового
забезпечення сталого розвитку агломерації;
 ресурсне забезпечення діяльності департаменту сталого розвитку
агломерації (фінансове, інформаційне, кадрове й інше)

Фахівець-аналітик

Фахівець-маркетолог

Проект-менеджер

Рис. 2. Організаційне супроводження реалізації стратегії забезпечення стійкого розвитку агломерації
Джерело: авторська розробка.

Функції робочої групи (департамент забезпечення) повинні складати: визначення стратегічних
орієнтирів і завдань щодо забезпечення сталого розвитку агломерації, розроблення пропозицій щодо
нормативно-правового забезпечення сталого розвит
ку агломерації та ресурсне забезпечення діяльності
департаменту сталого розвитку агломерації.
Обов’язки фахівця-аналітика мають охоплювати збирання й оброблення інформації щодо стійкості
агломерації, а також контролювання вихідної інформації за результатами роботи механізму забезпечення сталого розвитку агломерації. Завдання фахівцямаркетолога полягатиме в моніторингу зовнішнього
середовища розвитку агломерації та дослідженні
зарубіжного досвіду забезпечення сталого розвитку
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узгоджений динамізм у досягненні рівноваги між раціональним використанням соціо-еколого-економічних ресурсів, їхнім відтворенням, що зрештою вплине на досягнення прийнятного стану соціо-екологоекономічної безпеки, забезпечення дієвої інтеграції
підсистем міст, розвиток агломеративних зв’язків.
Забезпечення означених процесів повинне бути від
ображено в постулатах і принципах теорії сталого
розвитку агломерацій, яку необхідно сформувати
шляхом дослідження ґенези розвитку економічних
теорій і теорій урбаністики, концепцій управління.
Розроблення та впровадження стратегії сталого розвитку агломерації сприятиме забезпеченню сталому
розвитку регіонів, підсилюватиме міжрегіональні
економічні зв’язки. 			
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