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Анотація  

Однією з найбільш важливих всесвітніх тенденцій у розвитку міст є глобалізація. Процеси 

глобалізації актуалізують міста як культурний та інноваційний центр розвитку всієї національної 

держави, адже саме міста концентрують у собі творчий потенціал та надають простір для 

інновацій. 
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Abstracts  

One of the most important global trends in urban development is globalization. Globalization actualize 

the city as a cultural center and innovative development of the national state, because it is concentrated in 

the city itself creativity and provide space for innovation. 
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   Вступ   

 

      Однією з найбільш важливих всесвітніх тенденцій у розвитку міст є глобалізація. Сутність цього 

процесу в концентрації найважливіших економічних, фінансових, політичних функцій у декількох 

найбільших світових центрах-містах. Процеси глобалізації актуалізують міста як культурний та 

інноваційний центр розвитку всієї національної держави, адже саме міста концентрують у собі 

творчий потенціал та надають простір для інновацій. Виникає уявлення про те, що міста та 

мегаполіси можуть стати обличчям розвитку нового часу. 

      Великі міста формувалися протягом кількох століть, поступово збільшуючи населення і 

розширюючи територію, що дозволяє визначити в них кілька концентричних зон, оточуючих центр. 

Умовно вони можуть бути названі так: історичне ядро => центр міста => місто => мегаполіс => 

агломерація. З численних великих міст сьогодні виділяють чотири світові агломерації на Землі. Вони, 

природно, перебувають під пильною увагою містобудівників. Це - Париж, Лондон, Нью-Йорк, Токіо, 

Москва, що представляють різні парадигми розвитку і мають свою специфіку, характерну для різних 

регіонів Землі [1]. 

      Зараз, в епоху високої урбанізації, 54% населення планети живуть в забудованих районах. Можна 

припустити, що триваюча урбанізація і зростання населення призведуть до того, що до 2050 року 

міські агломерації збільшиться на 2,5 мільярда чоловік. У всьому світі міське планування й забудова 

здійснюються з урахуванням цієї ймовірності. Як показує темп 21 сторіччя, тиск, який чиниться на 

існуючі інфраструктурні системи, щільність забудови, потреби в енергії, просторове та соціо-

економічне забезпечення стануть серйозними викликами для урбанізованого населення [2]. 

 

Висновок 

 

      У роботі наводяться оціночні дані, відомості національних і міжнародних організацій про 

чисельність населення міст та їх агломерацій. Ці оцінки отримані за відомостями, підготовленим 

експертами ООН з World Urbanization Prospects, досліджено динаміку розвитку всесвітньої 

урбанізації з 1955-2015 рік. Вивчено соціально-економічні, культурні та фахові засади формування 

архітектури та містобудування, закономірності формування, розвитку містобудівних утворень (міст і 

сіл), проаналізували теорії «ідеального міста».  Відповіли на питання, як можна забезпечити стійке 

зростання, зберегти життєздатність міст, зробити їх місцями, зручними для проживання, роботи та 
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відпочинку, навели приклади як можуть виглядати міста через десять, двадцять чи п'ятдесят років та 

яким стане спосіб життя і які будуть транспортні зв’язки, де будемо жити і працювати. 
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