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розширене відтворення національної економіки не може засновуватись 
виключно на зовнішніх кредитах. Останні можуть мати місце, але як 
деяке доповнення до внутрішніх джерел нагромадження. Система, що 
не має внутрішнього потенціалу до економічного зростання, ніколи не 
матиме титулу національної економіки. 

Нетрадиційно і синергетично думаючий політик або економіст 
вже не може оцінювати те чи інше рішення способом прямолінійного 
порівняння попереднього і наступного стану: він зобов’язаний порів-
нювати реальний перебіг наступних подій з вірогідним ходом подій 
при альтернативному ключовому вирішенні. 

Синергетика на сьогодні ще недостатньо оволоділа економічною 
матерією. Саме остання здатна надати синергетиці не тільки новий 
категоріальний обрис, але і нескінченне поле для практичних запрова-
джень. Економічна теорія, оволодівши синергетичною парадигмою, 
здатна виокремлювати якісно новий клас завдань з дослідження 
трансформаційного процесу суспільства. 
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РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТ 
 

Розглядаються актуальні проблеми сучасних міст, їх вплив на виконання містами 
економічних, політичних та інших функцій, а також на розвиток самих міст та регіонів у 
цілому. Даються рекомендації щодо вирішення питань, пов’язаних  з відновленням 
міських територій, що потребують рекультивації. 
 

Початок 21-го сторіччя  буде  сформований  новою  фазою   7000- 
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річної історії міст: невдовзі в них буде мешкати більше, ніж 50% насе-
лення світу [3]. Хоча неможливо передбачити глобальні наслідки ур-
банізації на наступні десятиріччя, але загальновідомо, що зміни її ма-
сштабу, розповсюдження та важливість міст впливають на політичні 
системи, економіку, навколишнє середовище й соціальні структури. 
 Такий активний вплив урбанізації означає, що майбутнє міст 
справлятиме великий вплив на добробут людей незалежно від місця 
їхнього проживання. Так, протягом останніх років рівень урбанізації 
країн – членів Організації економічного співробітництва й розвитку 
(ОЕСР) досягнув у середньому 80%; шість із 12 найбільших у світі 
міст знаходяться в цих країнах (Токіо, Мехіко Сіті, Нью-Йорк, Сеул, 
Осака і Лос-Анджелес). Місто – це динамічне місце, де швидко вияв-
ляються соціальні й екологічні наслідки економічних і технологічних 
змін. У результаті місто часто розглядається як дуже вразливе до таких 
змін, як жертва незрозумілих і неконтрольованих процесів. Існують 
поважні причини занепокоєння майбутнім міст: від появи декласова-
них елементів суспільства, злочинності й антисоціальної поведінки до 
закриття заводів, пов’язаного із структурними зрушеннями в економі-
ці, до сфери послуг, проблем міської освіти, перевантаження системи 
міського транспорту, забруднення повітря та ін. 
 Проблеми розвитку міського середовища останнім часом розгля-
дали такі вчені, як П.Холл [1], Р.Путнем [2].  Питанням сталого розви-
тку міст приділяється багато уваги в публікаціях Організації економіч-
ного співробітництва й розвитку, а також на Шведській раді з питань 
охорони навколишнього середовища [3]. 
 Багато міст виконують економічні функції, які неможливо пере-
нести на будь-яку іншу територію без втрати ефективності й продук-
тивності. Однак ефект агломерації міст важко оцінити в кількісних 
показниках. ВВП деяких крупних метрополів (наприклад, Велике То-
кіо) еквівалентний розвинутій країні з удвічі більшою кількістю насе-
лення (Велика Британія). Але не всі переваги належать великим міс-
там. Багато міст з швидко зростаючим обсягом експортних продаж у 
США – це менші міста, такі як Ері (штат Пенсільванія), Ла Крос (штат 
Вісконсін), Рено (штат Невада), Одеса-Мідланд (штат Техас). У мину-
лому швидкі темпи росту населення порушували питання сталості ве-
ликих міст у соціальному й екологічному аспекті. Питання про великі 
міста ще й досі є актуальними для країн, що розвиваються, в яких різко 
зростає кількість мегаміст й питома вага населення, що мешкає в міс-
тах.  
 Організація і використання простору міст, зважаючи на їх           
концентрацію та комплексність, мають вирішальне значення при від-
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повіді на запитання, чи продовжуватимуть міста бути двигунами еко-
номічного зростання. Ці проблеми, що є центральними для ефекту аг-
ломерації міського середовища, детально вивчаються в рамках політи-
ки територіального розвитку. Макроекономіка розглядає національні 
одиниці як неділимі, і політика економічного районування не дуже 
стурбована тим, як люди й діяльність розподілені на території міст 
регіону. Той факт, що більшість міст мають рівень продуктивності 
вище середнього, залишається, таким чином, “феноменом чорного 
ящика”: люди знають, що щось відбувається у місті, що поясняє наяв-
ність певного результату, але що саме відбувається і хто за це відпові-
дальний, – це таємниці. 
 Чим більше міст схожі одне на одне, зі схожими ринками нерухо-
мості, школами й пунктами роздрібної торгівлі, тим легше розмістити-
ся там людям і фірмам. Простір в економіці масового виробництва й 
стандартизованих послуг розподілявся й використовувався крупно-   
масштабно, на основі універсальних моделей і зонувався за принципом 
монофункціонального землекористування для будівництва, роздрібної 
торгівлі та магазинів або об’єктів соціального користування і комуна-
льних послуг, а люди повинні були пристосовуватися до нього. Нова ж 
економіка, сформована з орієнтацією на сферу послуг і рівень знань 
працівників, потребує більш різнорідного використання, більш індиві-
дуальних розробок, більш спеціалізованих форм, які краще врахову-
ють потреби, що постійно змінюються, бажання й вимоги людей до 
навколишнього середовища щодо відпочинку, праці та життя. Можли-
вості зараз більше пов’язані з експлуатацією місцевих фондів, ніж із 
залученням короткочасних, тимчасових інвестицій. Тепер і в передба-
чуваному майбутньому фірми повинні будуть розташовуватися в тих 
містах, де хочуть жити ті люди, яких вони найматимуть на роботу або 
обслуговуватимуть. Це фундаментально змінює методи  територіаль-
ного розвитку від функціоналізму до підходу, орієнтованого на люди-
ну. Головним принципом програмно-цільового управління є принцип 
планування, який передбачає формування кінцевих цілей, засобів їх 
досягнення, закінчуючи програмою конкретних робіт, що забезпечує 
досягнення поставлених цілей. Даного принципу слід дотримуватися 
при розробці довго-, середньо- та короткострокових планів на всіх рів-
нях управління і на всіх стадіях життєвого циклу. Для того, щоб ефек-
тивні середньострокові стратегії могли бути взаємопов’язані з тим ба-
ченням майбутнього, якого сьогодні потребують люди, потрібні нові 
методи управління розвитком виробничо-економічних систем [4]. 
 Той факт, що міста у різних частинах світу мають схожі пробле-
ми, показує, що міські умови відрізняються більше за ступенем, ніж за 
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типом. Такі терміни, як місто, пригород і метрополія (столичне місто 
або велике місто з пригородами) часто стають на шляху розуміння за-
гальних тенденцій. Натомість більш важливою є відносна вага про-
блем економічних, соціальних та навколишнього середовища, а також 
межа, за якою зміни перетворюються на проблему. На думку експертів 
ОЕСР, трьома з основних важливих завдань урядів є, по-перше, під-
тримка скоординованих, цілісних, багатосекторних рішень; по-друге, 
забезпечення зв’язку між різними рівнями керівництва, включаючи 
визнання більшого значення впливу урбанізації й міст на політику різ-
них економічних секторів; і, по-третє, забезпечення кращої відповід-
ності між ресурсами та обов’язками на рівні міст та метрополій [5]. 
 Така програма відтворює перехід від коригуючої політики втру-
чання до проактивної політики. Сфокусований на міських проблемах 
підхід був хибно пристосований до ступеня зміни й розвитку міст і був 
дещо неповноцінним з причини недостатньо повного, всебічного  ба-
чення міста або міста-регіону в цілому. Такий підхід до територіально-
го розвитку, метою якого є обгрунтованість, логічність і послідовність, 
може фокусуватись на факторах, що дозволяють всім містам реалізу-
вати їх потенціал та інтегрувати пріоритети на інтеграційному рівні. 
 Перехід до більш всебічного, далекоглядного підходу до урбаніс-
тичної політики почався на початку ХХ ст. як реакція на ряд тенден-
цій: глобалізацію, що надала міській владі більше ініціативи, 
обов’язків і відповідальності; нові вияви соціальних відхилень, що 
виражались у зростанні бідствуючих міських районів; програму стало-
го розвитку, що привернула увагу до важливості міського навколиш-
нього середовища й соціальних умов. Окрім цього, стало цілком оче-
видним, що ті стратегії, які в минулому досить добре справлялися з 
такими проблемами, як перевантаженість транспортної системи міста 
шляхом будівлі нових доріг, накопичення відходів і сміття – шляхом 
розширення територій звалищ, і низькодоходне житло – шляхом побу-
дови більшої кількості соціальних будівель, на сьогодні вже не є жит-
тєздатними. Уряди все більше розуміють, що вони вже не є тільки міс-
цевими, а стають центральними для національної єдності й конкурен-
тоздатності. 

Феномен деконцентрації населення, що робить міські центри сла-
бкішими, часто сприймається як сила, якій неможливо протистояти. 
Фактично він часто є результатом дії ринкових сил з рядом непередба-
чуваних наслідків. Він змінив економічні, екологічні й соціальні умови 
багатьох існуючих міст, де міська інфраструктура недостатньо викори-
стана. Цей феномен також трансформував багато районів міської пе-
риферії, підвищивши щільність їх населення і комплексність, що при-
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зводить до зростання транспортної перевантаженості при щільній ін-
фраструктурі. Нарешті, він значно підвищив економічний вплив урба-
нізації, погіршивши якість повітря, підвищивши рівень шуму, наван-
таження на систему водопостачання і погіршивши якість води. В ко-
мюніке за результатами саміту глав держав СНД, що відбувся в квітні 
2000 р., відзначається наступне:  “Сталий розвиток міст стане основ-
ною зміною в політиці цього сторіччя. Переборюючи несталі тенденції 
розвитку міст, до яких входить забруднення навколишнього середо-
вища, розростання міст і т.ін., шляхом інтегрованих методів політики 
ми зможемо покращити життя міських мешканців” [2] . 

Спільні зусилля місцевої, регіональної влади і уряду країни із змі-
цненням територіального розвитку мусять стати головною рушійною 
силою економічних змін, удосконалення місцевих ресурсів та людсь-
ких можливостей, створення сприятливих умов для бізнесу. Справа 
територіального розвитку – створення і менеджмент великих, різнорі-
дних й комплексних міст та регіонів – це найвищою мірою міжнародна 
справа. Це є основою зміни парадигми суспільної політики. Місцевий 
досвід територіального розвитку стає товаром міжнародного попиту. 
Існує великий і зростаючий ринок поставки товарів, послуг та досвіду, 
необхідного для розвитку територій, усього – від громадського транс-
порту й систем менеджменту комунальних послуг до архітектурних та 
інженерних розробок, технологій із захисту навколишнього середови-
ща та виготовлення будівельних матеріалів. Цей ринок стає все більш 
міжнародним. 
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