
 Створення і деталізація  моделі міста майбутнього  у сфері УПРАВЛІННЯ Профільна 
група

Перехресна 
група

Форма управління: 
суб'єкти влади, їх обрання чи 
призначення,
розподіл повноважень та 
комунікація між ними

Стосунки з регіональними та 
центральними органами влади, 
розподіл повноважень

Сфери, страти, класи, групи, 
спільноти, тощо та їх 
представництво в органах 
управління (політичні, 
громадські організації, рухи, 
клуби)

Силові та правоохоронні 
структури, їх підпорядкування, 
повноваження, контроль за 
дотриманням законності

Інструменти волевиявлення 
жителів міста, сфери їх 
використання та способи їх 
реалізації

Військовий обовязок та 
військова інфраструкутра

Основні тренди
(довідково)

Технології розумного міста: 
- Системи «розумного будинку»;
- Системи розумного транспорту;
- Системи електронної лікарні;
- Системи електронної мерії;

Штучні інтелектуальні системи.
Зелені технології.
Соціальні технології колективної роботи.
Електронне самоврядування.

Виявлені під час групової роботи інші тренди:

1

Елементи моделі Результати роботи у профільній групі
на першому етапі- робота за методикою мозкового штурму - генерування та фіксація ідей без критики

Результати роботи у перехресній групі  
(зауваження, заперечення, доповнення, пропозиції, нові ідеї)



 Створення і деталізація  моделі міста майбутнього  у сфері ЕКОНОМІКИ Профільна 
група

Перехресна 
група

Економічні суб'єкти,  рівень 
монополізації, мета економіки, типи 
власності, засади розподілу 
податків між містом, регіоном та 
центром

Принципи перерозподілу 
добавленої вартості 
(співвідношення часток працівників 
та роботодавців), пенсійна 
система, соціальне забезпечення

Грошова система та засади її 
функціонування, система 
оподаткування,
уявлення про багатство, банки, 
кредитні спілки.

Домінуючі сфери бізнесу, ресурси, 
джерела енергії, екологія

Зайнятість, престижні професії, 
види діяльності

Потреби жителів міста і 
особливості  споживання, вплив 
реклами

Основні тренди
(довідково)

Глобалізація економіки:
- Глобалізація товарів і послуг;
- Глобальна кластеризація;
- Посилення міжнародних інститутів 

фінансового регулювання.

Віртуалізація та когнітивізація економіки.
Падіння значимості ресурсної економіки.
Технологічна революція і нові матеріали. 
Зелена революція – екологізація 
економіки.

Виявлені під час групової роботи інші тренди:

2

Елементи моделі Результати роботи у профільній групі
на першому етапі- робота за методикою мозкового штурму - генерування та фіксація ідей без критики

Результати роботи у перехресній групі  
(зауваження, заперечення, доповнення, пропозиції, нові ідеї)



 Створення і деталізація  моделі міста майбутнього  у сфері ІНФРАСТРУКТУРИ Профільна 
група

Перехресна 
група

Транспорт, дороги, регіональна 
та глобальна комінікація. 

Архітектура, ланшафт,нова 
просторова структура

Параметри та якість житла, нові 
стандарти житла, тепло та 
енергозбереження

Житлово-комунальні послуги, 
вивіз та переробка відходів 
життєдіяльності, джерела питної 
води, енергії, свіжого повітря

Громадський простір, промзона, 
паркова зона

Інфраструктура району 
якоснова  інреграції районних 
населених пунктів з районним 
центром

Джерела інформації, її носії та 
способи їх доставки.
Засоби масової інформації, 
міжособистісна комунікація

Основні тренди
(довідково)

Технології нової енергетики.
Нові будівельні матеріали.
Поява нових типів об'єктів і просторів.
Формування всередині міста нових 
середовищ, анклавів, ландшафтних та 
соціальних зон.

Нові набори компетенцій по 
обслуговуванню ЖКХ.
Нова просторова структура міст.
Нові соціальні стандарти.

Виявлені під час групової роботи інші тренди:

3

Елементи моделі Результати роботи у профільній групі
на першому етапі- робота за методикою мозкового штурму - генерування та фіксація ідей без критики

Результати роботи у перехресній групі  
(зауваження, заперечення, доповнення, пропозиції, нові ідеї)



 Створення і деталізація  моделі міста майбутнього  у СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ сфері Профільна 
група

Перехресна 
група

Характеристики світогляду, 
ідеології, релігії,  сім'я, гендер, 
соціалізація,старість

Співвідношення між атомізацією та 
згуртованістю, індивідуалізмом та 
колективізмом,  типами 
взаємостосунків (консолідацією, 
конфронтацією, конкуренцією та 
кооперацією)

Види і параметри освіти для 
різних вікових груп, страт, 
класів, спільнот

Культура і мистецтво, масова 
культура, субкультури,  форми і 
способи творчої самореалізації

Приватність, права і свободи, 
суб'єктність,
мови жителя міста

Харчування, здоров'я, дозвілля, 
всебічний розвиток, сфери 
самореалізації

Мутації, модифікації, 
продовження віку, посилення 
інтелекту

Основні тренди
(довідково)

Трансформація традиційних соціальних 
інститутів та соціальних практик. 
Віртуалізація соціальних інститутів. Нова 
соціальна нерівність. Глобальна міграція 
та соціальна мобільність.  

Трансформація особистості: автономізація та 
індивідуалізація людини; віртуалізація людини; 
шаблонізація  людини. Трансформація тілесності 
та кіборгізація людини. Трансформація культури та 
культурності: метакультурність; культурне 
сирітство; повернення до архаїки.

Виявлені під час групової роботи інші тренди:

4

Елементи моделі Результати роботи у профільній групі
на першому етапі- робота за методикою мозкового штурму - генерування та фіксація ідей без критики

Результати роботи у перехресній групі  
(зауваження, заперечення, доповнення, пропозиції, нові ідеї)
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