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У статті розглядається розвиток сучасного міста в умовах глобалізації. Обґрунтовано ймовірні 
способи розбудови міста, як інноваційного та творчого центру розвитку національної держави. 
Нині сфера творчих індустрій має безліч можливостей, які добре вписуються у структуру глоба-
лізаційних зв’язків між містами, регіонами та країнами. Творчі індустрії «запліднюють» ті сучасні 
зміни, що відбуваються в культурі та економіці міст, а також в інтелектуальних пошуках творчих 
людей. Творчі індустрії дають змогу реально працювати в інтересах громади, залучають пред-
ставників всіх рівнів влади до процесу вирішення нагальних проблем суспільства в цілому. 
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Однією з головних характеристик сучас-
ного світу є розвиток процесу глобалізації. 
Глобалізація є особливістю еволюції суспільс-
тва, яка дає змогу державі або процвітати, ви-
користовуючи позитивні сторони глобалізації,  
і при цьому виробляти протидію негативу, або 
ж зрештою зникнути з політичної карти світу як 
незалежна та суверенна. Кінцевим результа-
том процесу глобалізації є міграція капіталу        
у масштабі всієї планети, виробничих та люд-
ських ресурсів, міжнародний розподіл праці, 
наближення законодавства до світових стан-
дартів, а також економічних та соціальних 
процесів, зближення культур різних країн. 

Процеси глобалізації актуалізують міста 
як культурний та інноваційний центр розвитку 
всієї національної держави, адже  саме міста 
концентрують у собі творчий потенціал та на-
дають простір для інновацій. Виникає уявлен-
ня про те, що міста та мегаполіси можуть ста-
ти обличчям розвитку нового часу. В основі 
процвітання національної держави стоїть тво-
рчий капітал та інформаційні технології, тому 
розвиток міста стає першочерговою стратегі-
єю розвитку в умовах глобалізацій них змін.  

Проблеми та наслідки глобалізації вивчає 
багато вчених, зокрема цьому присвячені робо-
ти О. Г. Білоуса, Д. Г. Лук’яненка «Глобалізація 
та безпека розвитку» [6], У. Бека «Что такое 
глобализация?» [1] та ін.  У збірці наукових 
праць «Глобальне співтовариство: нова сис-
тема координат» окреслено позитивні та нега-
тивні сторони процесу глобалізації, передба-
чено розвиток подій в політичній, економічній, 
соціальній, культурній сферах, осмислено міс-
це та роль пострадянських країн в процесі ро-
звитку сучасного світу [5].   

Питанням розбудови сучасного міста при-
свячені роботи таких авторів як Філ Вуд, який 
у своїй роботі «Коловорот міської творчості» 

розглядає розвиток міста через стимулювання 
міської творчості, описує стимули які можуть 
активувати приховану міську творчість [3]. Та-
кож проблеми розвитку міста висвітлюються у 
роботі Ч. Лендрі «Креативне місто», який ба-
чить розвиток міста на шляху створення твор-
чих (креативних) індустрій [10]. Такий автор як 
Т. Дрідзе у своїй праці «Людина та міське се-
редовище у прогнозному соціальному проек-
туванні» основним способом розвитку міста 
вбачає  соціокультурні трансформації, в яких 
визначальним елементом все ж таки залиша-
ються люди[6]. 

Метою даної статті є теоретичне обґрун-
тування ймовірних способів розбудови міста, 
як інноваційного та творчого центру розвитку 
національної держави в умовах глобалізації. 

Більшість дослідників погоджуються з ви-
значенням глобалізації як процесу всесвітньої 
економічної, політичної та культурної інтегра-
ції та уніфікації. Процес глобалізації – 
об’єктивний процес, який має системний хара-
ктер та стосується усіх сфер життєдіяльності 
країни та суспільства. Завдяки глобалізації 
світ стає більш взаємопов’язаним та більш 
взаємозалежним від усіх його суб’єктів, про-
сліджується тенденція до збільшення як кіль-
кості спільних для держави проблем, так і кі-
лькості типів суб’єктів, що інтегруються.   

Слід звернути увагу також на визначення 
поняття «глобалізація» американським дослі-
дником Хелдом Макгрю, який говорить, що це – 
розширення, поглиблення та прискорення 
взаємозв’язків у світовому просторі, в усіх ас-
пектах сучасного людського життя. Глобаліза-
ція втілює ідею інтегрованості країн у світове 
співтовариство та їх спільного розвитку. Захо-
плюючи широке коло сфер діяльності людини, 
від культури до злочинності, від фінансів до 
духовності, глобалізація викликає безліч дис-
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кусій і суперечок. Частіше за все, коли мірку-
ють про глобалізацію, йдеться лише про її 
економічний та політичний аспекти. Однак, 
вона набагато глибша і може змінити не тільки 
всі сторони людського життя, але й саму лю-
дину. Глобалізація криє у собі чимало загроз, 
але разом з тим – і надій. Рікардо Діас Гох-
ляйтер, президент «Римського клубу», визна-
чив такі головні напрямки, у яких мають роз-
виватися глобалізаційні процеси: по-перше, 
добиватися екологічної рівноваги, по-друге, 
розвивати господарську конкурентоспромож-
ність, по-третє, добиватися соціальної спра-
ведливості, по-четверте, підтримувати право-
ву державу та демократію. Часто ці цілі запе-
речують одна одну, однак елімінувати жодну з 
них неможливо, оскільки це одразу робить 
недосяжними всі інші. Завдання полягає в їх 
балансуванні [9]. 

Як слушно зазначає відомий дослідник 
проблем глобалізації У. Бек, для того, щоб 
виробити політичні інструменти управління 
процесами глобалізації, слід її не демонізува-
ти, а чітко уявляти симптоми пов'язаних із нею 
«хвороб» [1]. Глобалізація дає можливість на-
ціональній державі зробити акцент на онов-
лення та економічне зростання, завдяки при-
ходу нових ідей та інвестицій, збільшення кон-
курентоспроможності держави. Проте викори-
стання процесу глобалізації для свого розвит-
ку безпосередньо залежить від якості держав-
ної політики в цій сфері, створення правових 
засад для її розвитку, також ефективності за-
ходів, спрямованих на реалізацію та захист 
національних інтересів. 

Одна з головних особливостей глобаліза-
ції полягає в тому, що це явище супроводжу-
ється «нестримним» розширенням світових 
ринків для певних видів продукції, товарів чи 
послуг. При цьому постає гостра проблема: як 
зберегти достатні простори для розвитку люд-
ських, громадянських і природних цінностей в 
умовах нестримного розвитку глобальних рин-
ків? Коли вони починають «безроздільно» до-
мінувати над соціальною і навіть над політич-
ною сферами суспільства – це є ознакою «ін-
шого боку медалі» явища глобалізації, свід-
ченням недостатнього розвитку демократич-
них інститутів цього суспільства. У такому разі 
влада і багатство концентруються в невеликої 
групи людей та корпорацій, відокремлюючи 
решту суспільства від демократично встанов-
лених норм використання громадянських прав 
і ресурсів.  

У цьому плані глобалізація «підштовхує» 
до перегляду принципів управління як на наці-
ональному, так і наднаціональному рівнях. 
Заради задоволення потреб людини, за раху-
нок переваги конкурентоспроможних ринків, 
при наявності чітких правил та політичних і 

географічних кордонів, управління на усіх рів-
нях влади має стати і більш скоординованим 
та ефективним. Ідеологічні засади мають ме-
ншою мірою домінувати над принципами то-
лерантності й прагматизму на великих еконо-
мічних просторах. Тобто має визнаватися той 
факт, що вигоди для одного з учасників глоба-
льного ринку (країни чи транснаціональної 
компанії) можуть не обов’язково влаштовувати 
інших учасників і чимось треба поступатися 
заради спільного стратегічного розвитку.  

В умовах глобалізації все більшого зна-
чення набувають міста та мегаполіси як куль-
турні та наукові центри. Творчий капітал та 
інформаційні технології, що розвиваються са-
ме у містах завдяки суспільному розподілу 
праці та концентрації інтелектуальних ресур-
сів, стають двигуном розвитку глобалізації та 
процвітання національної держави. Зрозуміло, 
що керований процес входження до глобаль-
ного економічного та соціокультурного прос-
тору передбачає свідомі інвестиції у розвиток  
креативного потенціалу міста.  

Для багатьох на сьогоднішній день й досі 
не зрозуміло, чому так важливо для майбут-
нього міста бути творчим. Наша дійсність – це 
збільшення чисельності населення світу, пе-
реважна більшість якого проживає в містах, і 
часто, протиставляючи місто селу, його зма-
льовують як кошмар, місце в якому сконцент-
ровано все найгірше в світі. Але треба розумі-
ти, що всі негативні прояви міського життя є 
своєрідним «відлунням» його переваг, і що 
саме міста мають ключ до вирішення більшос-
ті проблем, які виникають в процесі розвитку 
сучасної західної цивілізації.  Міста є двигуном 
розвитку національної держави адже концент-
рують в собі засоби створення багатства та 
продукують інновації, забезпечують економіч-
не зростання. Більше цього саме міста ство-
рюють середовище для людини, яка прагне до 
самореалізації та свободи вибору. Тому за-
вдання перетворення міського середовища на 
краще, комфортніше, багатше та більш прис-
тосоване до життя творчої людини стає пер-
шочерговою необхідністю. Проте, старі мето-
ди вирішення проблем урбаністичної кризи – 
кризи соціальних відносин, нерівного розподі-
лу багатства та забруднення міського середо-
вища, вже не спрацьовують. Саме тому твор-
чість стає дієвим механізмом виходу із даної 
ситуації. 

У сучасному світі, що динамічно зміню-
ється, відбувається становлення та розвиток 
нової творчої економіки та такої її важливої 
складової як творчі індустрії. Концепція твор-
чих індустрій виникає у Великобританії, і з 
1998 року їх впровадження визнано пріоритет-
ним напрямом розвитку національної політики, 
а також політики муніципального рівня. Офі-
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ційне визначення творчих індустрій, яке було 
прийнято департаментом культури, ЗМІ та 
спорту уряду Великобританії, звучить так: це 
«.... діяльність в основі якої лежить індивідуа-
льний творчий початок, навик або талант, і яка 
може створювати додану вартість і робочі міс-
ця шляхом виробництва і експлуатації інтеле-
ктуальної власності» [4]. Творчі індустрії до-
помагають створенню такого дійсно нового 
явища для сучасного міського життя і для фо-
рмування творчої економіки як «творчі класте-
ри».  Творчий кластер являє собою специфіч-
не середовище, у якому об’єднані декілька 
підприємств, фірм, офісів, які зайняті у секторі 
творчих індустрій. Важлива риса творчих кла-
стерів – це спільна атмосфера творчості та 
бізнесу, яка сприяє виготовленню творчого 
продукту [7].  

Творчі індустрії на сучасному етапі розви-
тку стають не тільки особливим сектором еко-
номіки, а й своєрідним іміджевим механізмом. 
Вони також стають визначальними чинниками 
розвитку міст та регіонів. Розвиток творчих 
індустрій призводить до формування міського 
творчого середовища, інвестування фінансо-
вих ресурсів в творчих людей. Через створен-
ня нових робочих місць з’являється попит на 
творчий потенціал, розробляється та просува-
ється інтелектуальний продукт, підтримується 
економічна, культурна та політична комуніка-
ції. На думку фахівців,  використання творчих 
індустрій – це реальний вихід з кризи шляхом 
реструктуризації та модернізації життєдіяль-
ності країни за рахунок підвищення її конкуре-
нтоспроможності. Водночас це й вихід з полі-
тичної кризи за рахунок нових управлінських 
кадрів, методів та ідей, приходу нової влади, 
що створює собі новий імідж завдяки націле-
ності на вирішення соціальних проблем та по-
становки реальних цілей: розвитку місцевих 
співтовариств, їх інтеграції та діалогу. 

Творчі індустрії дають можливість по-
новому подивитися на процеси, що відбува-
ються в нашій країні. Сфера творчих індустрій 
має безліч можливостей, які добре вписують-
ся у структуру глобалізаційних зв’язків між міс-
тами, регіонами та країнами. Творчі індустрії 
«запліднюють» ті сучасні зміни, що відбува-
ються в культурі та економіці міст, а також в 
інтелектуальних пошуках творчих людей. Тво-
рчі індустрії дають змогу реально працювати в 
інтересах громади, залучають представників 
всіх рівнів влади до процесу вирішення нага-
льних проблем суспільства в цілому. В даному 
процесі задіюються і сфера бізнесу, і заклади 
культури та громадські організації, які забез-
печують формування сітьової взаємної діяль-
ності.  

На сьогоднішній день перед містами пос-
тає питання, як створити спеціальні умови для 

розвитку та стимулювання прихованого місь-
кого творчого потенціалу. Американський со-
ціолог Філ Вуд аналізує ряд чинників, які да-
ють змогу місту перейти до виявлення та роз-
витку своїх творчих можливостей. В багатьох 
випадках міста показують певні сполучення 
наступних стимулів та передумов: усвідом-
лення кризи (в умовах кризи, коли міста дося-
гають так званого «дна», створюється простір, 
в якому знаходять місце ідеї які раніше були 
непереконливими); поява організаційних та 
управлінських можливостей (наявність чіткої 
організаційної структури управління дає мож-
ливість втілювати ідеї в життя); зовнішні впли-
ви (інколи міста так зайняті пошуком шляхів 
вирішення проблеми, що  їм потрібен так зва-
ний консультант, тобто погляд із ззовні); наяв-
ність простору для творчого експерименту 
(мається на увазі створення можливо якогось 
кварталу чи дискусійного форуму де б заохо-
чувалось інноваційне мислення); кваліфікова-
на оцінка досягнень  (наявність чинників оцін-
ки міста у поєднанні з його аналогами); амбіції 
та цілеспрямованість (важливим для міста 
стає присутність авантюризму та підприємни-
цького духу в одній особі чи групі людей); спів-
участь та збір ідей (створення у місті атмос-
фери яка б заохочувала людей до дебатів); 
події, концепції і організації-каталізатори. Філ 
Вуд виділяє ще один суттєвий чинник, такий як 
різкі політичні зміни, прихід нового керівницт-
ва, значні політичні та соціальні зміни.  Варто 
зробити акцент на тому, що наведені вище 
умоглядні конструкції не дають змогу достат-
ньо зрозуміти можливості та ефективності за-
стосування креативного підходу до управління 
та розвитку сучасного мегаполісу [3]. 

Першочерговою задачею, яка постає при 
виробництві та плануванні міського середо-
вища, є створення умов для життя людини, 
реалізації її потреб та розвитку її інтелекту. 
Характерною особливістю такої розбудови 
стає свідоме формування елементів середо-
вища (економічного, соціокультурного, еколо-
гічного та природного), які відповідатимуть 
потребам особистості. Зростає роль міста як 
культурного та наукового центру, і в результа-
ті цього можна говорити про створення нового 
типу суспільства, яке буде базуватися на нау-
комісткому виробництві та на соціальних від-
носинах , орієнтованих на  людину. На зміну 
економічному місту приходить «нооград». 

Нооград – це поселення яке характеризу-
ється свідомою діяльністю по формуванню 
гармонічного міського середовища для життє-
діяльності людини [11]. 

Насправді формування таких «нооградів» 
або  «ноополісів» вже почалося. Даним термі-
ном називають ті міста, які входять до «нооси-
стеми» (від «ноосфери» В. Вернадського – 
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сфери розуму), та які формуються цілеспря-
мовано, мають вигляд збалансованої системи 
взаємозв’язків усієї системи життєдіяльності 
людини – соціальних, культурних, економіч-
них, політичних та природних. Ноополіс – це 
місто, поліс, поселення, яке живе та функціо-
нує на засадах розуму, тобто в умовах, коли 
люди стають свідомою геологічною силою (по 
В. І. Вернадському) і коли перетворення соці-
альності та природи не є хижацьким, а є необ-
хідним елементом прагнення людини до життя 
розумного. 

Формування ноосистеми – це складний та 
довготривалий процес. Ії не можливо створити 
швидко, вона зростає поступово. У даній 
справі не виправдали себе більшість програм 
розвитку регіонів і  основна причина цього – 
відсутність цілісності та системності. Такі про-
грами забезпечують розвиток певних галузей 
діяльності: або соціокультурної сфери, або 
сфери економіки, або діяльності органів міс-
цевого самоврядування. Оздоровчі заходи, які 
використовувалися на локальному рівні, ви-
явилися недієвими. Саме тому виникла необ-
хідність у створенні та застосуванні комплекс-
ного підходу до вирішення проблем. По-
перше, необхідне регулювання всіх елементів 
та підсистем міст та регіонів, по-друге – ком-
плексне застосування усіх заходів (як матері-
ально-технічних, фінансово-економічних так і 
соціально-культурних), по-третє – спільні уз-
годжені дії усіх суб’єктів (органів місцевої вла-
ди, державної влади, ділових кіл, громадськості). 

Використовуючи такий підхід, у розвине-
них країнах на базі традиційних міст та інших 
поселень люди створюють «нові» агломерації, 
«технополіси», «зоополіси». Завдяки такому 
підходу розвиток міст на сучасному етапі стає 
вихідним пунктом для розвитку держави. 

«Нові» агломерації притаманні для тих 
регіонів, де близько розташовані один від од-
ного невеликі міста. Вони за допомогою 
об’єднання своїх зусиль, можливостей та ре-
сурсів формують регіони стрімкого розвитку. 
Головною їх метою є раціональне освоєння, 
використання та розвиток пригородів і ство-
рення єдиної системи соціального захисту, 
забезпечення зайнятості, надання житла то-
що. Досвід «нових» агломерацій активно та 
досить вдало використовується у Франції. 

А от, що стосується технополісу, то в 
центрі уваги їх створення та розвитку провідну 
роль відіграють дослідницькі центри нових 
технологій та організації, які використовують ці 
технології. Але розвиток високих технологій не 
являється самоціллю розвитку технополісу, а 
лише поштовхом для активізації життя співто-
вариства, створення інших взаємозв’язків між 
людьми та природою. Формування технополі-
сів пов’язано із реалізацією ідеї «центрів рос-

ту». Вони схожі на науково-технологічні ком-
плекси, першочерговою метою яких є освоєн-
ня нових відкриттів та винаходів, застосування 
їх для розробки технологій, які дають змогу 
створити конкурентоздатне виробництво, ви-
користовуючи, при цьому, місцеві можливості 
та ресурси.  

Процес створення технополісів розпочи-
нався в США, але тільки Японія змогла зроби-
ти його частиною своєї політики, яка була 
сформульована на державному рівні. Саме 
Японія в 70-ті роки розробила стратегічну лі-
нію розвитку, основу якого складав процес 
використання культурного та наукового потен-
ціалу заради процвітання їхньої нації. Ця стра-
тегія була затверджена на державному рівні. 

Що стосується зоополісу, то головною 
ідеєю є удосконалення технологій сільського-
сподарського виробництва за допомогою за-
провадження нових досягнень науки. Принци-
пи та методи функціонування зоополіса подіб-
ні до технополіса. Як приклад можна взяти 
зоополіс, створений у Франції (графство Кіт 
д’Амор). Центром зоополісу є сільськогоспо-
дарський комплекс, що спеціалізується на ви-
користанні біотехнологій у харчовій промисло-
вості та тваринництві. Також тут створені осо-
бливі умови для спілкування людей: виділені 
житлові сектори, зони відпочинку, приділяєть-
ся особлива увага розвитку засобів зв’язку та 
комунікації. Саме завдяки цим перетворенням 
дана місцевість стала світовим центром біоте-
хнології та одним з провідних фінансових 
центрів Франції. 

Для подальшого розвитку сучасного міста 
досвід створення ноосистеми є реальною та 
ефективною підставою не тільки для організа-
ції практики відродження українських сіл, міст 
та регіонів, а також є прикладом проектування 
і «вирощування» на основі творчого пошуку 
кращими науковими і управлінським силами 
нових міських – полісних  форм життя. 

Підсумувавши все вищевикладене, можна 
сказати, що на сучасному етапі розвитку, в 
процесі глобалізації, надзвичайно важливим є 
усвідомлення того, що успішне функціонуван-
ня та подальший розвиток міст та регіонів не-
можливі без використання їх творчості та ін-
новаційності. На даний момент у міст залиши-
вся один ключовий ресурс без якого неможли-
вий подальший розвиток – люди та їх розум, 
творчість та винахідливість. Доля міст зале-
жить від ефективного використання творчого 
потенціалу громадян, тому ефективним підхо-
дом до управління сучасним містом вважаєть-
ся впровадження креативного підходу, який 
знаходить застосування творчому потенціалу, 
показує мешканцям міста, як думати, планува-
ти та діяти творчо. Показує як, орієнтуючись 
на досягнення міських цілей, зробити своє міс-
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то чи регіон кращим за допомогою культури та 
творчості. 

Так званим наслідком використання твор-
чості та креативного підходу стане створення 
ноосистем, як принципово нових форм органі-
зації людського життя. Саме вони повинні ста-

ти  концентратором морального та інтелекту-
ального потенціалу суспільства для вирішення 
проблем розвитку, і саме вони є вищою стаді-
єю еволюції міських поселень у цивілізаційно-
му процесі. 
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