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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Футурологічність постіндустріалізму на початку XXI

століття перетворилася на об'єктивну, світову реальність,
яка характеризується горизонтально-інтегрованими на ос-
нові логіки інформаційно-комунікаційної взаємодії, спе-
цифічними механізмами соціально-економічної організації.
Переважна більшість сучасних досліджень проблематики
соціально-економічного розвитку на пострадянському про-
сторі мають латентно-марксистську каузальність, дослід-
ницький інструментарій якої відповідає індустріальним умо-
вам розвитку економіки. Як наслідок, з минулого у майбутнє
екстраполюються затратні підходи до управління економі-
кою на всіх рівнях її функціонування, за яких перевага від-
дається накопиченню виробничих ресурсів та наявності ка-
піталовкладень. Поза увагою науковців і практиків залиша-
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ються суб'єктивні складові соціально-економічних відносин
(психологічні механізми та стереотипи поведінки, націо-
нально-культурні особливості, аксіологія, ментальні карти,
гендерні фактори) та їх найвагоміші для економічного роз-
витку комбінації — людський та соціальний капітал.

Урбаністика як система знань про детермінанти, зміст та
особливості виникнення, функціонування і розвитку міст є
міждисциплінарною системою знань, яка завдяки особливо-
стям об'єкту дослідження, концентровано відображає го-
ловні тенденції соціально-економічного розвитку, їх підгрун-
тя та спрямованість. Центральне положення міст у просто-
рово-економічному каркасі світового, національного та рег-
іонального розвитку, обумовлює актуальність визначення
сучасних тенденцій відповідних вимірів соціально-економіч-
ної динаміки та адекватних механізмів управління.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Академічні розвідки, що мають своїм предметом со-

ціально-економічну специфіку міст, являють собою по-
рівняно нову галузь знання, яка була сформована на по-
чатку XX ст.

Відображаючи масштабні трансформації епохи модер-
ну, європейські дослідники визнавали міста в якості найреп-
резентативніших частин суспільства. В їхньому розвиткові
знайшли своє відображення взаємозв'язок індустріалізації
та урбанізації, відчуження та інституалізації. Ще Адам Сміт
вказав на місто як втілення змін, що відбуваються у XVIII
ст. та полягають у збільшенні значимості виробництва, по-
рівняно з торгівлею в якості джерела "багатства народів"
[1].

На початку XX ст. М. Вебер визначив місто вже втілен-
ням не тільки економічної, а й політичної соціальної орган-
ізації [2].

Подальша концептуалізація поглядів на місто як по-
люс соціально-економічного розвитку відбувається у ро-
ботах французького дослідника Ф. Борделя. Він обгрун-
товував ідею про тотожність західних міст і капіталізму.
Дослідженню проблем розвитку урбанізованих територій при-
свячені роботи вітчизняних науковців: Б.І. Адамова, В.Н. Ами-
тана, М.М. Габреля, Ю.Д. Денисова, Т.В. Дробишевської,
В.І. Куценко, Г.І. Онищука, Л.Т. Шевчук, В.В. Фiнагiна,
О.Н. Яницького та ін.

 До класиків урбаністики можна віднести К. Маркса і
Ф. Енгельса, М. Вебера, Ф. Тьоніса, Г. Зіммеля. Важливим
осередком формування та розвитку урбаністичної теорії у
другій чверті XX ст. стала чиказька школа, яка отримала
розвиток на базі факультету соціальних наук чиказького
університету. "Міська екологія" — так називався підхід до
вивчення міст, що об'єднав Р. Парка, Р. Маккензі, Л. Уірта,
Е. Берджеса, Х. Зорбаха.

У 1960—1980-х рр. урбаністична теорія розвивалася у
мажах трьох основних напрямів:

1. Позитивістського, кількісного підходу до використан-
ня міської території.

2. Дослідження суб'єктивної складової детермінації
соціально-економічних відносин у місті.

3. Радикальна політична економія, що була заснована
на положеннях неомарксизму.

Своєрідним символом постіндустріального міста на при
кінці XX ст., завдяки працям представників однойменної
школи Е. Соджи, М. Девіса, М. Діе, С. Фласті — став Лос-
Анджелес: "Краще місце для вивчення динаміки просторо-
вого розвитку капіталізму" [3].

Різноманітність підходів до визначення детермінант
соціально-економічної динаміки сучасного міста відбиває
складність цього феномену. Методологічно важливим зав-
данням є концептуалізація "портрету" постіндустріального
міста на основі визначальних характеристик його розвит-
ку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Локалізація соціально-економічної активності на тери-

торії сучасних міст, апріорі робить їх змістовним об'єктом
відображення постіндустріальних трансформацій суспіль-
ства. Міста як полюси соціально-економічного розвитку, на-
бувають статусу і значення самостійних агентів. Метою дос-
лідження є встановлення визначення основних характери-
стик постіндустріального міста на основі аналізу і синхро-
нізації процесів соціально-економічної динаміки міст та
розвитку урбаністичної теорії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Урбаністичну теорію можна з упевненістю вважати ча-

стиною економічної та соціальної теорії, виходячи з єдності
категоріально-понятійного апарату. В той же час представ-
ники урбаністики наполягають на тому, що соціально-еко-
номічне життя в місті наділене персональною специфікою.
Складності взаємодії теорії соціально-економічних відно-
син і міста обумовлюються тим, що місто є основним про-
стором, у якому відбуваються соціально-економічні зміни,
і ключовим місцем, у якому створюється новий зміст відпо-
відних теорій.

Сучасне місто як самостійний суб'єкт соціально-еконо-
мічних відносин постійно трансформується, виступає носієм
і, одночасно, місцем формування специфічних ознак модер-
ності та пост модерності, індустріальної і постіндустріаль-
ної епохи, глобалізації. Взаємозв'язок міста, як складної та
багатоманітної системи мереж соціально-економічної взає-

модії з іншими вимірами абстрактної та емпіричної реаль-
ності має три ключових вузла.

По-перше, вбудованість у макроекономічні тенденції
такі, як деіндустріалізація, неолібералізм, індивідуалізація
і коммодифікація відносин, що втілюються в таких міських
процесах, як посилення просторової сегрегації, зріст без-
робіття, криза зв'язків "за місцем проживання", формуван-
ня мережевої економіки. По-друге, інтеграція міст у гло-
бальну економіку, що супроводжується підсиленням залеж-
ності міст від національних, наднаціональних і глобальних
факторів. По-третє, відносини між містами характеризу-
ються нерівністю. Їхні змагання і взаємозалежність неми-
нуче призводять до того, що одні міста перетворюються у
полюси економічного росту, концентруючи ресурси та інве-
стиції, а інші залишаються на периферії соціально-економ-
ічного розвитку.

Урбанізація за всієї популярності та значимості її уні-
версальних моделей набуває різних форм у залежності від
соціально-економічних обставин, варіантів політичного кон-
тролю і типів культур. Розповсюдження набули відповідні
типології: доіндустріальні, індустріальні та постіндустрі-
альні міста; соціалістичні та постсоціалістичні; міста мет-
рополії та постколоніальні міста. Таким чином, найбільш
розповсюдженою практикою є аналіз міст, який здійснюєть-
ся на основі екстраполяції сутнісних ознак пануючих соц-
іально-економічних відносин.

Класичне осмислення міської модерності почалося в
роботах Г. Зіммеля і авторів чиказької наукової школи. Ур-
баністика Г. Зіммеля має соціологічне підгрунтя і фокусуєть-
ся на проблемі діалектики взаємовідносин людини і оточу-
ючого світу.

Суспільство періоду модерну мислиться як джерело
тиску на людину, що подібне природі, закони якої невбла-
ганні і від якої треба захищатися. Наслідком відповідного
підходу є концепція віталістського еволюціонізму, що зо-
середжується на ресурсах самоконституювання і самоор-
ганізації. Щоб задовольнити свої інтереси у відношенні один
одного, люди створюють особливі соціальні форми такі, як
обмін і поділ праці, мистецтво і наука, етика та естетика.
Поступово кожна із цих форм створює особливу для себе
логіку і формує відносну автономію від інших, частково
втрачаючи свою інструментальність. Тільки гроші зберіга-
ють інструментальність, залишаючись головним соціальним
зв'язком.

Концепція міського типу особистості і джерел його
формування, що лежать у місті модерну зводиться до відоб-
раження нових форм соціалізації, за яких соціум (що пер-
соніфікується містом, у якому панують гроші і раціоналізм)
стає джерелом змісту для суб'єкта, який одночасно жадає
розвити свою індивідуальність. Гроші гомогенізують соц-
іально-економічну реальність, віддаляють суб'єктів від ви-
робленої ними продукції й самої праці. Міське оточення
тисне на людину багатоманітністю суперечливих стимулів,
не даючи можливості самостійно визначитися з особисти-
ми цінностями, цілями і засобами їхнього досягнення. За
відповідних умов в основі особистості формується особли-
ве відношення байдужності до всього, що відбувається на-
вколо, яке формує суб'єкт, знецінюючи зовнішній світ і та-
кою ціною зберігаючи недоторканність свого внутрішнього
світу [4].

Капіталістичні форми соціально-економічної орга-
нізації мали наслідком руйнування колективів і "знебарв-
лення" людей. Як випливає з есе про великі міста, усі люди у
великих містах виявляються чужинцями один до одного.
Домінуюча життєва позиція характеризується амбівалент-
ним відношенням до світу і навколишніх людей, унікальність
яких не є цінністю. Людина орієнтується серед сторонніх
підрозділяючи їх на типи. І сама виявляється об'єктом такої
типізації, як тільки виходить на вулицю. Підсумок простий:
сторонні або чужинці — всі [4].

Соціально-економічного значення набули висновки Г.
Зіммеля щодо механізмів територіального районування
міського простору, детермінованих діалектикою відносин
свій — чужий на соціально-класовому та національному
рівнях, за яких відповідні групи тяжіють до фізичного
відділення у просторі місць свого проживання від інших
груп.

Стрімкий розвиток Чикаго, який відбувався завдяки
припливу різноманітних хвиль мігрантів, надав можливість
представникам однойменної школи в урбаністиці створити
свою теорію. Дослідники розглядали місто в якості органі-
зму, який постійно розвивається, причому цей розвиток
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включав як зріст, так і занепад, як соціальну норму, так і
соціальну патологію. Основним чинником соціально-еконо-
мічного співіснування проголошувався принцип соціально-
го дарвінізму — виживає найсильніший. У ньому біологізм
сполучався з еволюціонізмом, форми соціально-економіч-
них відносин у місті визначалася наявним матеріальним се-
редовищем як результати неусвідомленої еволюції.

Подальшого розвитку у чиказьців отримала теорія про-
сторового районування території міста, за якої в умовах
"біотичної боротьби", тобто змагання і пристосування груп
людей, різні соціальні функції закріплюються за найбільш
підходящими для них ділянками міського простору. Ті види
активності, які функціонально найбільше підходили для да-
ного місця, поступово в ньому запановували, витісняючи
інші активності, яким необхідно було шукати для себе нові
місця.

Соціальний дарвінізм знайшов вираження в теоріях кон-
центричних зон і "природних" ареалів. Трансформація інду-
стріального міста у зв'язку із зростом кількості населення
розглядалася в контексті боротьби за ресурси, у ході якої
складаються так звані природні ареали, кожен з яких закр-
іплює за собою окрема група людей. "Природні" ареали —
це соціально-економічні простори, що виникають у ході
"природного" екологічного розвитку міста.

Соціально-економічні процеси у місті, таким чином, на-
бувають просторової кореляції: бідні райони поступають-
ся за популярністю багатим, а соціальна сегрегація вира-
жається у просторовому районуванні.

У другій половині XX ст., глобалізація, що відбувалася
на тлі прискореного науково-технічним прогресом еконо-
мічного розвитку, зробила міста центрами цілого спектра
нових політичних, соціальних, культурних, економічних
процесів. Масштабні глобалізаційні процеси приводять до
формування нових просторових феноменів, у результаті
чого "евристичний простір" трансформується у напрямі
"міста-регіону". За постіндустріального розвитку необхід-
но говорити про "трансурбаністичну динаміку", за якої місто
трансформується в лише один з багатьох вузлів мережевих
соціально-економічних відносин. А в його розумінні на пер-
ший план виходить глобальне позиціонування.

Представники кількісного підходу продовжували тра-
диції чиказької школи картографування міста, використо-
вуючи статистичні методи і біхевіористські моделі, які по-
казали великий ступінь ірраціональності у поведінці жителів
міста [5].

Предметом дослідження радикальної політичної еко-
номії були процеси формування відносин виробництва, спо-
живання, розподілу й обміну, і головне, управління життє-
діяльністю міста. Оскільки детермінантою усіх міських явищ
і проблем для марксистської урбаністики був капіталізм, усі
агенти міського розвитку мислилися як залучені у пошук
найбільш вигідних місць для вкладення капіталу.

Жорстка детермінованість економічними інтересами та
підприємницькою функцією не надавала відповідним теорі-
ям можливості пояснити багатоманіття форм соціально-
економічної і культурної взаємодії. Відповідну прогалину
урбаністичної теорії намагалися з 1970-х рр. заповнити дос-
лідники міської суб'єктивності в контексті постколоніаль-
них та феміністичних досліджень. Постструктуралистський
підхід суб'єктивістів дозволив його прихильникам проде-
монструвати взаємозв'язок матеріальних і нематеріальних
сил у детермінації процесів соціально-економічної взає-
модії. Найголовнішою причиною зміни вектора досліджень
у бік постструктуралізму були радикальні зміни у соціаль-
но-економічній реальності самих міст, які перебували у
стадії "децентрації", тобто руйнування економічно детерм-
інованої структури з центром у ділових та промислових рай-
онах. ІТ-компанії, торговельні й розважальні центри, заво-
ди та інші виробництва — почали переміщуватись за кордо-
ни міста.

Постколоніальні дослідники міста виходять з тези про
полікультурну основу всіх соціально-економічних процесів,
виступаючи проти традиційного бачення європейської на-
уки, за якого "західне" і "європейське" визнається ціннісним
центром, а все інше розглядається як заздалегідь "недороз-
винене" і далеке від цивілізації. Постколоніальні автори вва-
жають інакше. Поділ світу на захід і схід втратив першість у
каузальному поясненні постіндустріальної соціально-еко-
номічної динаміки. Наукові центри Європи і Америки пред-
ставлені великою кількістю дослідників з країн Азії, Афри-
ки і Латинської Америки, більшість виробництв сучасної
електроніки сконцентровано у Китаї, Малайзії, Таїланді,

Сінгапурі та інших азійських країнах. Тобто наявний соц-
іально-економічний потенціал вже не можна вважати здо-
бутком лише європейської цивілізації.

Головним постколоніальним викликом сучасному світу
є "зворотній" рух у країни-метрополії великої кількості
мігрантів, що породжує зміну логіки існування сучасних
міст, підвищує ентропію міського простору, конкуренцію за
його окремі райони. Дослідники обгрунтовують ідею діалек-
тичного взаємовпливу відносин між європейцями й афри-
канцями, середнім класом і біднотою, модерністю і колоні-
алізмом. Т. Моррісон вказує на підвищення значимості на-
ціонального питання у сучасних соціально-економічних
відносинах міста. Раса — розглядається як конструкція (ак-
варіум, який став видимим), що впорядковує життя на ос-
нові національно-культурної ідентичності [6].

Глобалізація нівелює відмінності між великими захід-
ними містами "першого світу" і містами Африки, Азії і Ла-
тинської Америки, що належать до "третього світу", фор-
мується певна однорідність і порівнянність досвіду життя в
цих містах [7].

Суб'єктивістські підходи до розуміння специфіки
міського життя отримали розвиток у гендерних досліджен-
нях, перш за все феміністського напряму. За розповсюдже-
ного розуміння міста, що поєднує модернізацію й урбаніза-
цію, воно мислиться як місце свободи від соціально-куль-
турних забобонів і норм. Феміністські автори говорять, що
свобода і мобільність у містах довгий час були прерогати-
вою чоловіків [8].

Гендерні відносини — значимий елемент загального
структурування міського простору, що базується на не-
рівності між полами, соціальними групами, класами, раса-
ми і т.д. На думку феміністів, сучасні міські ландшафти —
це продукт патріархальних гендерних відносин, за яких
міста втілюють потреби та уявлення про необхідний поря-
док речей саме чоловіків (політиків, архітекторів, еко-
номістів і тд.) [9].

Одночасно дослідники зауважують на тому, що гендер-
ний порядок, заснований на моделі одного працюючого у
сім'ї з 1970-х рр., поступається новим реаліям. Зріст числа
зайнятих в економіці жінок, їхні кар'єрні успіхи змінюють
управлінську й організаційну логіку соціально-економічних
відносин.

Постіндустріальна трансформація набула теоретико-
методологічного осмислення у працях представників лос-
анджелеської школи урбаністики. Центральним елементом
концепції є поняття реструктуризації та її механізми на
різних рівнях просторово-економічного аналізу — від
міського району до глобальних ринків, або "світових ре-
жимів нагромадження". Докорінно зміненими були акцен-
ти просторової організації. На противагу авторам чиказь-
кої школи, які визнавали в якості типових для індустріаль-
ного суспільства форм розвитку міст — агломерації. Е. Со-
джа переконував, що до кінця XX ст. такі форми себе по-
вністю вичерпали. Апелюючи до прикладу Лос-Анджелеса,
він наполягає на тому, що про місто як центр регіону вже не
має сенсу говорити, оскільки специфічні соціальні, еко-
номічні й політичні процеси призвели до формування пол-
іцентричної моделі територіальної організації. У той же час
символічне — маркетингове значення міста виросло. Кож-
не місце, принаймні формально, претендує на те, щоб бути
містом, а процес урбанізації "став відчутно преривчастим і
не впорядкованим" [10].

Порівнюючи зміст досліджень чиказької і лос-андже-
леської шкіл можна дійти наступних висновків про динамі-
ку урбаністичної теорії від модерну до постмодерну. По-
перше, індустріальна — модернова модель міста мала мо-
ноцентричний характер. Постіндустріальне місто, за дослі-
дженнями лос-анджелеської школи є поліцентричним. По-
друге, чиказьці вважали центр місцем локалізації основних
соціально-економічних процесів. У постіндустріальному
місті акцент зміщується на периферію. По-третє, кількісний
підхід чиказької школи спирався на методологію об'єктив-
ного наукового дослідження, лос-анджелеська школа до-
пускає врахування суб'єктивної сторони соціально-еконо-
мічних відносин. По-четверте, відправною крапкою науко-
вого аналізу чиказької школи були матеріальні виміри
міської дійсності, лос-анджелеські дослідники навпаки, бу-
дують свій аналіз на тезі про те, що соціальне й політичне
уявлюване стає матеріальною силою, втілюючись у нових
міських проектах. По-п'яте, чиказька школа практично ігно-
рувала діяльність владних структур, а дослідники з Лос-
Анджелеса, часто роблять її дії центральним предметом
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аналізу. По-шосте, основним економічним чинником роз-
витку міста модерну визнається індустріалізація. Тоді, як
постмодернове місто розвивається в умовах деіндустріалі-
зації і реіндустріалізації, зокрема зросту сфери послуг, роз-
витку мережевої економіки. По-сьоме, індустріалізація пе-
редбачає лінійність еволюційної динаміки, а постіндустрі-
альне місто, представляє собою своєрідне поле можливос-
тей, у якому розвиток однієї частини в результаті капіта-
ловкладень ніяк не пов'язаний й ніяк не відбивається на роз-
витку якоїсь іншої.

Наступність цих шкіл у розвиткові урбаністичної теорії
знаходить свій прояв в концептуалізації міської сутності у
понятті про "впорядкований світ" — осередок соціально-
економічних процесів, організований на основі діючих уяв-
лень про соціальний порядок. Найбільш вживаною органі-
заціно-просторовою моделлю в урбаністиці стає концент-
ричне зонування міської території за ознаками управлінсь-
ких, виробничих, соціальних функцій з деталізацією їхньої
суб'єктивної специфіки на основі соціально-економічної
ієрархії.

Залишаючись на позиціях неомарксизму М. Девіс відоб-
ражає, як місцева еліта, захищаючи свої інтереси, через опе-
рації на ринку нерухомості й спекуляцію землею в ім'я "роз-
витку міста", змінює міський простір.

Теоретичні конструкції неомарксизму отримали по-
дальший розвиток у дослідженнях Д. Харві і Ф. Джеймісо-
на. Перший розвиває економічний аналіз постмодерності,
визначаючи в якості знакових феномени "гнучкого нагро-
мадження" і глобалізації. Другий, на основі синтезу скла-
дових соціально-економічної реальності, різноманітних
культурних проявів — формулює загальну картину нової
стадії розвитку капіталізму, що відзначається зростом об-
сягів споживання та владою транснаціональних корпорацій.
Ф. Джеймісон зазначає, що постмодернізм відображає тре-
тю ("пізню") стадію розвитку капіталізму, яка проявляєть-
ся, по-перше, у технологічному детермінізмі, який спричи-
няє прискорення соціально-економічного розвитку й нагро-
мадження відповідних можливостей і загроз, по-друге, у
глобалізації капіталу, по-третє, в організації життя сусп-
ільства навколо споживання, по-четверте, у зміцненні по-
зицій масової культури і мас-медіа, по-п'яте, у завершенні
процесу індустріалізації.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнена картина специфіки постіндустріального

міста відображає основні тенденції соціально-економічно-
го розвитку епохи постмодерну. По-перше, постфордистсь-
ка трансформація промислового виробництва, пов'язана з
переходом від вертикальної до горизонтальної організації
виробничих процесів. В умовах індустріальної — фордис-
тської економіки виробництво окремих товарів здійснюва-
лося силами однієї компанії, за постіндустріальної (пост-
фордистської) трансформації, виробництво організовуєть-
ся на основі механізмів аутсорсингу — розміщення замов-
лень на виробництво складових продукту серед мережі не-
великих компаній. На постфордистських підприємствах
відсутні великі запаси комплектуючих та готової продукції,
оскільки логістика працює в системі "Just In Time". Близь-
кість робочої сили до місця виробництва поступається
місцем іншому пріоритету: зниженню витрат на вартість
праці, для досягнення якого, трудомісткі виробництва роз-
міщуються у країнах другого і третього світу.

По-друге, панування неоліберальної концепції еконо-
мічного розвитку, що засновується на змаганні індивідів,
міст і регіонів, децентралізації, дерегуляції й приватизації
промисловості, землі і системи соціального захисту. Нео-
ліберальна парадигма, заснована на положенні про особис-
ту відповідальність індивіда за власне благополуччя, що й
висуває на перший план такі варіанти ідентичності жителів
міста, як споживач і клієнт.

По-третє, підсилення взаємозв'язку у соціально-еконо-
мічному розвиткові міста з регіоном в якому воно розташо-
вується, поєднання великих міст з прилеглою територією
— міські агломерації.

По-четверте, включеність у глобальні процеси, які
відзначаються інтеграцією національних і регіональних інте-
ресів в систему інтересів транснаціональних корпорацій і
міжнародних організацій, за якої держави підкоряються
їхнім владно-економічним можливостям, цілям і завданням
розвитку. Відкритість міжнародних економічних відносин
спричиняє підвищену зацікавленість міської влади та бізне-
сових кіл у включеності міста до глобальних економічних

відносин, що відкриває можливості для отримання додат-
кових інвестицій, виходу на нові ринки. "Новий локалізм"
як стратегія соціально-економічного розвитку передбачає
великі фінансові вкладення у міський брендінг.

По-п'яте, світові або глобальні міста. Нерівномірний роз-
виток спричинив формування світової і регіональної систе-
ми присвоєння доданої вартості з її розподілом на центр,
напівпериферію і периферію. Відповідно вирізняються світові
або глобальні міста, в яких концентрується управління світо-
вою економікою Лондон, Нью-Йорк, Токіо та ін.

По-шосте децентралізація, формування поліцентрич-
ності просторового устрою, за якої активно зростають при-
городи, переважаючи за площею первинне "ядро", за місто
переносяться компанії, виробничі потужності, торгові і роз-
важальні центри.

По-сьоме, збільшення "дисциплінуючого" впливу на
поведінку людини, який проявляється у постійному
збільшенні числа поліцейських, представників охоронних
агенцій, організації відеоспостереження у публічних містах.

По-восьме, постіндустріальне місто — "місто-симу-
лякр", у якому виробляється гіперреальність тобто
дійсність, яка приховує той факт, що її немає. Постіндуст-
ріальне місто — це місто формування нових, штучних цінно-
стей та сенсів буття, завдяки яким відбувається маніпулю-
вання поведінкою людей.
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