
«Наукові засади, методологія та рекомендації щодо оптимізації міської інфраструктури в 
контексті впливу на довкілля» 

 
Основні наукові результати 
Наукова новизна полягає у тому, що розроблені нові: 

- Підходи в класифікації урбооб’єктів, а також критерії оцінки урбодовкілля в Україні,  
- Методологію оцінювання стану міського довкілля (удосконалення критеріїв стану урбо-

довкілля, його оцінювання, алгоритми і формати дослідження). 
- Методологію екооптимізації урбоінфраструктури на екосистемних засадах з елементами 

активного управління і впроваджено на прикладі м. Бурштин. 
- Матеріали щодо світового досвіду оцінювання стану урбодовкілля з урахуванням впливу 

різних видів забруднення на навколишнє середовище міст, узагальнено матеріали щодо 
залежностей психофізіологічного статусу населення, фізіологічних характеристик зеле-
них насаджень і стану показників параметрів урбодовкілля як основи для наукового об-
ґрунтування засад моделювання урбодовкілля. 

- Отримані нові наукові знання щодо зв’язку стану урбодовкілля та стану урбоекосистем і 
населення та механізмів його формування, на основі яких обґрунтовані концептуальні 
підходи щодо теорії розвитку міст на екосистемних засадах. 

- Методи моделювання та оптимізації урбоекосистем із застосуванням методик форму-
вання екомережі та зниження шумових навантажень. 

- Методи пониження акустичної взаємодії на людину в міських умовах за рахунок викори-
стання різних способів боротьби з шумами. 

- Технології поліпшення стану урбодовкілля, зокрема методами формування екомережі та 
встановлення акустичних екранів. 

- Рекомендації щодо оптимізації стану урбодовкілля.  
- Екологічно безпечні протиожеледні реагенти, які можуть використовуватись в урбоміс-

тах.    
Значимість отриманих наукових результатів, полягає у можливості оцінювання та оп-

тимізації стану урбодовкілля з урахуванням чинників фізичного, хімічного забруднення, стану 
зелених насаджень шляхом застосування інноваційних екотехнологій, методологій. Розроблен-
ня рекомендацій з оптимізації урбоінфраструктури та зменшення забруднення урбодовкілля на-
самперед визначення рівнів забруднення атмосферного повітря; визначення рівнів теплових ви-
кидів і аномальних температурних зон; способів та обсягів поховання побутових і промислових 
відходів; визначення рівнів шумового забруднення в результаті роботи транспорту та промис-
лових підприємств; визначення рівнів електромагнітного випромінювання від різних видів дже-
рел, як наслідок порушення стану довкілля.  

Практична цінність 
Отримані нові наукові знання щодо зв’язку стану урбодовкілля та стану урбоекосистем і 

населення та механізмів його формування, на основі яких обґрунтовані концептуальні підходи 
щодо теорії розвитку міст на екосистемних засадах, нові методи моделювання та оптимізації 
урбоекосистем із застосуванням методик формування екомережi та зниження шумових наван-
тажень.  

Зокрема, в результаті виконання фундаментальної НДР: 
- узагальнено матеріали щодо залежностей психофізіологічного статусу населення, фізіо-

логічних характеристик зелених насаджень і стану показників параметрів урбодовкілля як ос-
нови для наукового обґрунтування засад моделювання урбодовкілля; 

- розроблено методологію оцінювання та оптимізації стану міського довкілля (удоскона-
лення критеріїв стану урбодовкілля, його оцінювання, алгоритми і формати дослідження);  

- запропоновано методологію екооптимізації урбоінфраструктури на екосистемних заса-
дах з елементами активного управління. 

Розроблення рекомендацій та технологій щодо оптимізації стану урбодовкілля.  
Пілотне впровадження та апробація заходів та технологій поліпшення стану урбодовкіл-



ля, зокрема методами формування екомережi та встановлення акустичних екранів. 
Впроваджено методології оптимізації стану урбодовкілля на прикладі м. Бурштин. 
Проведено аналіз і виконано узагальнення світового досвіду оцінювання стану урбодов-

кілля з урахуванням впливу навколишнього екологічного середовища міст на різні види забру-
днення.  

Виконано аналіз та обґрунтування основних критеріїв оцінювання впливу кожного з  різ-
них видів забруднення на урбодовкілля. Вивчено основні фактори негативного впливу на лю-
дину несприятливої екологічної обстановки в мегаполісах.  

Показано, що для правильного урахування негативних факторів, які впливають на еколо-
гічну систему мегаполісів, необхідно враховувати взаємозв’язок між різними видами забруд-
нень. 

На основі аналізу існуючих в світі підходів до оцінювання стану урбодовкілля запропо-
нована модель сучасних екологічно чистих міст. 

Розроблені підходи класифікації урбооб’єктів, а також критерії оцінки урбодовкілля в 
Україні. 

На основі вибраних критеріїв оцінювання урбодовкілля проведено обґрунтування мето-
дів та методик у дослідженні урбодовкілля. 

Розроблена методологія оцінювання та оптимізації стану міського довкілля. 
Запропоновано методи пониження акустичної взаємодії на людину в міських умовах за 

рахунок використання різних способів боротьби з шумами. 
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