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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Геоурбаністика”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів   

денна форма навч. – 3 

 

Галузь знань 

01 Освіта 

(шифр, назва) 

 

Дисципліна вільного вибору 

Модулів – 1 
Напрям 

(шифр, назва) 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

Спеціальність 

014 Середня освіта 

(Географія) 

2-й  

 Семестр 

Загальна кількість 

годин  

денна форма навч. – 90 

 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

16 год.  

Практичні, семінарські 

16  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

58 год.  

ІНДЗ: реферат 

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: оволодіти знаннями з геоурбаністики, зокрема таких питань: урбанізація як 

міждисциплінарний об'єкт дослідження; поняття міського середовища та міського способу 

життя; еволюція міст; загальні риси і регіональні особливості сучасної урбанізації; 

класифікація міст; особливості функціонування агломерацій, мегалополісів, метрополій, 

розвиток глобальних міст; процеси субурбанізації; просторова структура міст; соціально-

культурні фактори урбанізації; соціальна сегрегація міського простору; проблеми 

урбанізації в різних країнах світу; проблеми сталого розвитку міст; урбанізаційні процеси 

в Україні. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:головні теоретичні положення геоурбаністики, закономірності геопросторової 

організації міського населення світу, регіонів, окремих країн, у тім числі України. 

вміти:користуватися різноманітними джерелами інформації про міське розселення 

та урбанізаційні процеси, аналізувати їх і формулювати висновки, здійснювати 

просторовий аналіз розвитку та функціонування окремих міських поселень, агломерацій, 

мегалополісів, метрополійних ареалів. Оцінювати характер і гостроту проблем міського 

розвитку. Передбачати тенденції розвитку міст, агломерацій, мегалополісів. 

Рекомендувати заходи стосовно регулювання міського розселення та сталого розвитку 

міст. Графічно відображати статистичну інформацію, створювати картосхеми. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основигеоурбаністики. 

Тема 1. Геоурбаністика в системі наук. Історія і методологія 

геоурбаністичнихдосліджень.Зміст категорійурбанізація, урбаністика, геоурбаністика, 

географія міст, геоурбанологія.Геоурбаністика як інтегральна наука, що вивчаєпросторову 

організацію, еволюцію і функціонування міськихсистем різного рівня.Об'єкт і предмет 

"Геоурбаністики". Головні завдання навчального курсу "Геоурбаністика". Структура 

курсу, основні розділи. 

Міждисциплінарністьгеоурбаністичних досліджень. Зв’язок із географією населення, 

економічною, соціальною та політичною географією, економікою, соціологією, 

соціальною психологією, районним плануванням і містобудуванням, архітектурою, 

історією та політологією та науками про управління. 

Методологічні підходи суспільно-географічного дослідження міст та процесів 

урбанізації. Методи дослідження розселення: системно-структурний аналіз, історичний, 

порівняльно-географічний, статистичний, математичний, картографічний, топонімічний, 

соціологічний, районування та ін. 

Тема 2. Еволюція міст світу: історико-географічний аналіз.Роль історичного 

аналізу для суспільно-географічного вивчення міського розселення. Історичні типи міст: 

давні (до X ст.), середньовічні (V ст. – сер. XVII ст.),міста нового тановітньогоперіодів. 

Трипільські протоміста. Виникнення перших міст у IV–II тис. до н.е. Суспільно-

географічне значення міст давніх цивілізацій Єгипту, Межиріччя, Індії, Китаю та 

античного світу – Давньої Греції і Давнього Риму. 
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Соціально-економічні та політичні чинники сповільнення розвитку міст у ранньому 

середньовіччі. Географія середньовічних міст Європи і Азії, особливості їх планувальної 

структури. Типові риси мікрогеографії середньовічного міста. Активізація містобудування 

в епоху Відродження. Значення економіко-географічного положення для розвитку деяких 

міст в епоху Великих географічних відкриттів. 

Інтенсивний розвиток індустріальних, транспортних та торгово-фінансових центрів 

у XVII–XVIIIcт. Географічна характеристика деяких міст Європи. Особливості 

формування територіальної структури міст та міської мережі у різних соціально-

економічних умовах колоніальної експансії: північноамериканський, 

латиноамериканський, африканський та індійський типи просторової організації міського 

розселення. 

Просторовий розвиток урбанізації та індустріалізація у різних регіонах та країнах 

світу. Розвиток мережі міських поселень в Україні. 

Тема 3. Поняття міста. Класифікація міст. Просторові форми урбанізованого 

розселення.Головні форми міського розселення: місто, міська агломерація, урбанізована 

зона (мегалополіс). Критерії виділення міських поселень у різних країнах світу. Підходи 

ООН до визначення статусу міста.Нові підходи ЄС та ОЕСР до розмежування міських і 

сільських територій. Головні ознаки міста: екістичні, економічні, архітектурні, 

демографічні, соціальні, правові. 

Ознаки класифікації міст: людність, функції, генеза, економіко-географічне 

положення.Взаємозв'язок між людністю міста і елементами демографічної, соціальної та 

функціонально-планувальної структури.Малі, середні, великі, надвеликіміста, міста-

мільойоники, мегаміста. Проблеми оптимальної величини міста.Функції міста: 

адміністративно-політичні, культурні, освітні, наукові, промислові, транспортні, 

торговельні; містоутворюючі та містообслуговуючі галузі. Монофункціональні і 

поліфункціональні центри.Генетична класифікація міст як відображення історичних умов 

виникнення і розвитку, формування функціональної структури і планувального типу.Роль 

економіко-географічного положення для розвитку міст. 

Поняття міської агломерації. Елементи територіальної структури агломерацій. Типи 

агломерацій: моноцентричні та поліцентричні (конурбації). Види зв’язків між центром та 

периферійною зоною агломерацій. 

Тема 4. Фактори і закономірності урбанізації.Вплив соціально-культурних 

факторів на формування просторових рис урбанізованого розселення.Економічні фактори: 

динаміка структурних економічних змін, зайнятості населення, територіальної організації 

виробництва, особливості людської діяльності у містах.Демографічні фактори урбанізації: 

природний рух, структура і міграція населення. Особливості демографічної поведінки 

міського населення. Зворотний вплив урбанізації на характер демографічних процесів і 

структур у країнах і регіонах.Екістичні фактори: форми і просторові структури 

розселення, формування систем розселення.Планувальна структура міських поселень як 

фактор урбанізації.Екологічні фактори: ступінь територіальної концентрації 

промисловості у містах, просторові співвідношення штучного (антропогенного) і 

природного середовища, стан міського середовища. 

Закономірності просторового розвитку урбанізації.Територіальна концентрація 

різних видів людської діяльності в містах і ареалах пріоритетного розвитку.Зміна точкової 

форми концентрації населення ареальною як наслідок зменшення тісноти географічних 

зв’язків між діяльністю та розселенням і зменшенням ролі промисловості у 
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господарстві.Вибірковість у просторі різних форм урбанізованого розселення. 

Концентрація населення у найбільш зручних точках та ареалах простору.Контрастність 

урбанізованого розселення, поляризація соціально-економічного простору. Тенденції 

моноцентризму в обласних системах розселення.  

Стадіальна концепція еволюції урбанізаціїДж. Джибса:1) відносно рівномірне 

сільське розселення і поява перших міст; 2) розвиток точкових міських форм; 3) розвиток 

міських агломерацій, тяжіння діяльності до їх ядер; 4) територіальне розширення 

агломерацій, швидкий розвиток приміської зони, зменшення населення малих міст; 

5) деконцентрація населення, стагнація історичних ядер міст.Теорія диференціальної 

урбанізаціїТ. Контулі.  

 

Змістовий модуль 2. Тенденції урбанізації у світі та Україні. 

Тема 5. Сутність і особливості сучасної урбанізації у світі. Глобальні міста. 

Урбанізація як глобальний процес. Кількісні параметри та загальні риси сучасної 

урбанізації у світі. Нерівномірне зростання міського населення в окремих регіонах і 

країнах різного типу. 

Урбанізація як просторовий процес. Еволюція форм урбаністичного розселення: 

місто, міський вузол, міська агломерація, урбанізований район і урбанізована зона. 

Характеристика найбільших мегалополісів світу. Поняття урбаністичної структури і 

територіально-урбаністичної структури. Сутність субурбанізації та рурбанізації. Поняття 

ареальної урбанізації. Формування метрополійних ареалів.Специфіка урбанізаційних 

процесів в окремих країнах світу. 

Поняття глобального міста, світового міста. Ознаки глобальних міст. Типологія 

глобальних міст. Характеристика міст ″головної четвірки″: Токіо, Нью-Йорк, Лондон, 

Париж. 

Проблеми урбанізаціїв різних регіонах світу. 

Тема 6. Територіальна організація міського простору. 

Просторовий аналіз розвитку міста. Функціональні зони – житлова, зелена, 

промислова, транспортна, громадська (адміністративна). Роль історичного центру міста, 

концептуальні підходи його розвитку.  

Типи планувальної структури міста: шахова, радіальна, радіально-кільцева, лінійна, 

нерегулярна. Їхні переваги і недоліки. Економічна оцінка території міста. Проблема 

використання підземного простору. 

Трансформація територіальної структури міст. Ревіталізація промислових зон. 

Джентрифікація. 

Тема 7. Урбанізація в Україні. Проблеми розвитку українських міст. 

Динаміка урбаністичної структури України. Особливості розвитку міст різної 

людності. Переваги і недоліки концентрації населення у великих містах. Проблеми малих 

міст України. 

Функціональні типи міст України. Трансформація міських функцій у постсовєтський 

період. Проблеми перспективного розвитку промислових центрів України. 

Особливості розвитку Київської столичної агломерації. Львівська міська 

агломерація, проблеми її функціонування і розвитку. Розвиток прикордонних міст 

України. 

Тема 8. Планування просторового та соціально-економічного розвитку міст. 
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Значення географічних підходів для управління процесами урбанізації. Історія 

створення моделей міст. 

Генеральний план міст та інші містобудівні законодавчі норми і документи. Етапи 

проектування міст: аналіз демографічної ситуації, економіко-географічної основи 

розвитку міста, прогноз економічного розвитку та змін у соціальній структурі населення. 

Проблема врахування економічного чинника у проектах міст. 

Перспективи розвитку міст у XXI ст. в умовах формування постіндустріального 

суспільства. Сталий розвиток міст. Ідеї нового урбанізму в конструюванні урбанізованого 

простору.Поява і розвиток ″розумних″ міст та ″екоміст″.  

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Теми лекцій (денна форми навчання) 

 

Змістовий модуль 1. Наукові основи геоурбаністики. 

Тема 1.Геоурбаністика в системі наук. Історія і методологія геоурбаністичних 

досліджень. 

Тема 2.Еволюція міст світу: історико-географічний аналіз. 

Тема 3.Поняття міста. Класифікація міст. Просторові форми урбанізованого 

розселення. 

Тема 4. Фактори і закономірності урбанізації. 

 

Змістовий модуль 2. Тенденції урбанізації у світі та Україні. 

Тема 5.Сутність і особливості сучасної урбанізації у світі. Глобальні міста. 

Тема 6. Територіальна організація міського простору. 

Тема 7. Урбанізація в Україні. Проблеми розвитку українських міст. 

Тема 8. Планування просторового та соціально-економічного розвитку міст. 

 

 

Практичнізаняття 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Геоісторія міст світу. 2  

2 Історія розвитку міської мережі в Україні. 2  

3 Глобальні міста. 2  

4 Географічний аналіз урбаністичної структури України. 2  

5 Просторовий розвиток Львівської агломерації. 2  

6 Функціональне зонування міста (на прикладі Львова). 2  

7 Генеральний план міста. 2  

8 Комплексний аналіз проблем розвитку мікрорайону міста 

та рекомендації для їх розв’язання (доповідь по ІНДЗ). 

2  
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Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1. Наукові основи геоурбаністики. 

Тема 1.Геоурбаністика 

в системі наук. Історія і 

методологія 

геоурбаністичних 

досліджень. 

 2 2   7       

Тема 2.Еволюція міст 

світу: історико-

географічний аналіз. 

 2 2   8       

Тема 3.Поняття міста. 

Класифікація міст. 

Просторові форми 

урбанізованого 

розселення. 

 2 2   7       

Тема 4. Фактори і 

закономірності 

урбанізації. 

 2 2   7       

Разом – зм. модуль1 45 8 8   29       

Змістовий модуль 2. Тенденції урбанізації у світі та Україні. 

Тема 5.Сутність і 

особливості сучасної 

урбанізації у світі. 

Глобальні міста. 

 2 2   8       

Тема 6. Територіальна 

організація міського 

простору. 

 2 2   7       

Тема 7. Урбанізація в 

Україні. Проблеми 

розвитку українських 

міст. 

 2 2   7       

Тема 8. Планування 

просторового та 

соціально-економічного 

розвитку міст. 

 2 2   7       

Разом – зм. модуль 2 45 8 8   29       

Усього годин 90 16 16   58       
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5. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 денна 

форма 

заочна 

форма 

1. Підготовка до аудиторних занять.  15  

2. Самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни. 15  

3. Робота над навчально-дослідним завданням. 28  

 Разом  58  

 

6. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 

Індивідуальна робота передбачає комплексне вивчення фрагменту міського 

простору, аналіз проблем його функціонування та розробку конкретних рекомендацій для 

їх подолання. Результати індивідуальної роботи презентують і обговорюють під час 

аудиторного заняття. 

 

7. Методи контролю 

 

Поточний контроль:оцінювання виконання практичних робіт, доповідей на 

семінарських заняттях; оцінка за виконання та захист індивідуального завдання; 

підсумкового тестування на екзамені. 

 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Форма Поточне тестування та самостійна робота Індивідуальна  Іспит Сума 

навчання Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 робота   

 1 2 3 4 5 6 7 8    

денна 5 5 5 5 5 5 5  15 50 100 

 

 

9. Методичне забезпечення 

1. Гудзеляк І.І., Анісімова Г.М. Бібліографічний покажчик наукових видань з географії 

населення і розселення Західного регіону України // Львів: Видавничий центр ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2000. - 43 с. 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Гладкий О.В., Іщук С.І. Географія міст. Геоурбаністика. Підручник. – К.: 

ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 300 с. 

2.Дронова О. Л.Геоурбаністика : навч. посіб. / О. Л. Дронова. – К. : Видавничо-

поліграфічний центр "Київський університет", 2014. – 419 с. 
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3.Україна. Огляд урбанізації. – Міжнародний банк реконструкції та розвитку / 

Світовий банк, 2015. – 195 с. 

Допоміжна 

1. Адамс Дж.Геоурбанистика в США: современные проблемы и направления 

исследований / Пер. с англ. – М., 1986. 

2. Атлас вчителя / В.В. Молочко, Ж.Є. Бонк, І.Л. Дрогушевська та ін. – К.: ДНВП 

“Картографія”, 2010. 

3. Атлас світу. – Київ: ДНВП “Картографія”, 2010. 

4. Боже-Гарнье Ж, Шабо Ж. Очерки по географии городов. – М.: Прогрес, 1967. 

5. Владимиров В.В. Расселение и окружающая среда. – М., 1982. 

6. Влах М.Р. Географія населення: словник-довідник. – Видав. Центр ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2005.  

7. Габрель М. М.Простороваорганізаціямістобудівних систем. – К.: АСС, 2004. 

8. Генеральна схема плануваннятериторіїУкраїни // Режим доступу: www. 

zakon.rada.gov.ua 

9. Генеральний план розвитку м. Львова до 2025 р. – Режим доступу: www.city-

adm.lviv.ua 

10. Географічна енциклопедія України.  К., 19891992.  

11. Глазычев В. Урбанистика. – Москва: Европа, 2008. 

12. Глобальный город: теория и реальность // Под ред. Слуки Н.А. – М.: “Авангпион”, 

2007. 

13. Гольц Г.А. Транспорт и расселение. – М., 1981. 

14. Горин В.Б., Лисюченко В.В. Знаменитые столицы и города мира. Справочник. – 

Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 2000. 

15. Гудзеляк І. І. Географія населення: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 

16. Гудзеляк І. І. Трансформація міського розселення Львівської області // Матеріали 

міжнародного наукового семінару “Львівська суспільно-географічна школа у 

національному та європейському вимірах”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2005. – С. 333-338. 

17. Гудзеляк І. І. Демоісторичний розвиток міста Львова // Регіональні географічні 

дослідження України та суміжних територій: Збірник наукових праць / Відп. Ред. 

Ю.О. Кисельов. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 105–107. 

18. Гудзеляк І. І., Івах, Я.Є., Перхач О.Р. Проблеми формування Дублянського сектору 

Львівської міської агломерації // Теоретичні та методологічні проблеми суспільної 

географії: збірник наукових праць на пошану Заслуженого професора Львівського 

національного університету імені Івана Франка Олега Шаблія. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 410–418. (співавт. Івах Я., Перхач О.) 

19. Гудзеляк І.І. Глобалізаційні аспекти урбанізації // Географія в інформаційному 

суспільстві. Збірникнауковихпраць. У 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – С.  280–282. 

20. Гудзеляк І.І. Львів у системі найбільших міст України // Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП "Тайп". – № 1 (випуск 34). – 2013. – 

С. 101–106. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/


 11 

21. Гудзеляк І.І. Демографічна ситуація у місті Львові / І.І. Гудзеляк // Вісник 

Львівського університету. Серія географічна. Випуск 41. – Львів, 2013. –  С. 109–

116.  

22. Гудзеляк І.І. Геоурбаністичні дослідження Володимира Кубійовича // Історія 

української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис – Тернопіль, 

2017. – Випуск 35. – С. 18 – 21. 

23. Гутнов А.Е. Эволюция градостроительства. – М.: Стройиздат, 1984. 

24. Де Блій Г., Муллер П., Шаблій О. Географія: Світи, регіони, концепти / Переклад з 

англ., за редакцією і з співучастю О. Шаблія. – К.: Либідь, 2004. 

25. Денисенко О.О. Процесиметрополізації: світогосподарський аспект: монографія. – 

К.: Інститутгеографії НАН України, 2012. 

26. Дідик В.В., Павлів А.П. Планування міст: Підручник. – Львів: Видавництво 

Національного університету “Львівська Політехніка”, 2006. 

27. Доценко А.І. Територіальна організація розселення (теорія та практика). – К.: 

РВПС України НАН України, К.: «Фенікс», 2010. 

28. Доценко А.І., Зінич В.Т., Великохатько О.Т., Танцюра В.Л. Розселення в Україні: 

проблеми і перспективи / Під ред. Данилишина Б.М. – К.: РВПС України НАН 

України, 2006. 

29. Дністрянська Н.І., Дністрянський М.С. Географія поселень Львівської області. 

Навч.посібн. – Львів:  ВНТЛ, 2001.  

30. Дністрянська Н.І., Дністрянський М.С. Дуже малі поселення Львівської області: 

суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку : Монографія.– Львів:  

ЛНУ імені Івана Франка, 2013.  

31. Зайончковская Ж.А. Демографическая ситуация и расселение. – М., 1991. 

32. Закон  України “Про основимістобудування”.– Режим доступу: www. 

zakon.rada.gov.ua 

33. Заставецька Л.Б. Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконаленя 

адміністративно-територіального устрою України: монографія. – Тернопіль: ТНПУ 

ім. В. Гнатюка, 2013. ‒ 332 с.  

34. Івченко А. Міста України. Довідник. – К.: “Картографія”, 1999.  

35. Івченко А. Містечка України. Довідник. – К.:“Картографія”, 2000.  

36. Изменениегородскогопространства в Украине / Под. ред. Л.Г. Руденко. – К.: 

Реферат, 2013. – 160 с. 

37. Коваленко П.С. Развитие городов. – К., 1980. 

38. Ковтун В.В., Степаненко А.В. Города Украины. – К., 1990. 

39. Ле Корбюзье.Три формы расселения. Афинская хартия / Пер. с фр. – М., 1976. 

40. Лаппо Г.М. Города на пути в будущее. – М., 1987. 

41. Лаппо Г.М. Географиягородов: Учебн. Пособие для геогр. ф-товвузов. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 480 с. 

42. Львів. Комплексний атлас / О. Шаблій, С. Матковський, О. Вісьтак та ін. – К.: 

ДНВП «Картографія», 2012. 

43. Методы изучения расселения // Под ред. Г.М. Лаппо, В.А. Шупера. – М., 1987. 

44. Назарук М.М.Львів у ХХ столітті. Соціально-екологічнийаналіз. – Львів, 2008. 

45. Перцик Е.Н. Города мира: География мировой урбанизации. – М.: Международн. 

отнош., 1999. – 373 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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46. Перцик Е.Н. Районнаяпланировка (территориальноепланирование): учеб. пособие 

для студентоввузов. –  М.: Гардарики, 2006. 

47. Пивоваров Ю.Л. Современная урбанизация. Курс лекций. – М.: Изд-во РОУ, 1994.  

48. Пітюренко Ю.І. Розвиток міст і міського розселення в Українській РСР. – К., 1972. 

49. Питюренко Е.И. Территориальные системы городских поселений Украинской ССР. 

– К., 1977. 

50. Питюренко Е.И. Системы расселения и территориальная организация народного 

хозяйства. – К., 1983. 

51. Покляцький С.А. Умови життя населення великих міст України: суспільно-

географічне дослідження: монографія. – К.: Наук. думка, 2016. 

52. Політико-адміністративний атлас України. – К.: ДНВП «Картографія», 2006. 

53. Посацький Б.С.Основиурбаністики. Навч. посібн. – Львів: Видавництво 

Національного університету “Львівська Політехніка”, 2010. 

54. Посацький Б.С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ–ХХІ століття): 

Монографія – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська 

Політехніка”, 2007. 

55. Салій І. Українськіміста: питаннявласності і муніципальногоуправління. – К., 2001. 

56. Соціально-економічна географія України: навч. посібн. // За ред. Шаблія О.І. – 

Львів: Світ, 2000. 

57. Степаненко А.В. Социально-экономическое развитие городов. – К., 1988. 

58. Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С. Планування території: навчальний посібник – 

Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 268 с. 

59. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: “Астропринт”, 2009. 

60. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики – 

Одеса: “Астропринт”, 2005. 

61. Фомин И.А. Город в системе населенных мест. – К., 1986. 

62. Форрестер Дж. Динамика развития города. – М.: Прогресс, 1974. – 289 с. 

63. Хорев Б.С. Мировой урбанизм на переломе. – М., 1992. 

64. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. –  Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – 744 с. 

65. Шаблій О.І. Суспільна географія: у 2-х кн. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 

66. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. Львів: Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с. 

 

Інформаційніресурси 

 

Організації, установи 

Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua 

Організація Об’єднаних Націй (ООН) http://www.un.org/en/index.html 

Представництво ООН в Україні http://www.un.org.ua/ua/ 

Програма ООН з населених пунктів http://unhabitat.org/ 
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Статистична комісія ООН http://unstats.un.org/unsd/default.htm 

Світовий банк  http://www.worldbank.org/ 

Рада з народонаселення http://www.popcouncil.org/ 

Бюро інформації про населення http://www.prb.org 

Європейськаасоціація з 

вивченнянаселення 
http://www.eaps.nl/  

Євростат http://ec.europa.eu/eurostat 

Статистичні матеріали, звіти 

Звіт про світову урбанізацію https://esa.un.org/unpd/wup/ 

Звіт про світовий розвиток http://www.hdr.undp.org/en 

Світова книга фактів 
https://www.cia.gov/library/publications/resourc

es/the-world-factbook/index.html 

Результати Першого Всеукраїнського 

перепису населення 2001 р. 
http://www.ukrcensus.gov 

Банк даних про населення України 
http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/

statfile_c.asp 

Населення України. Демографічний 

щорічник 
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ 

 

 

 

 

http://www.worldbank.org/
http://www.ukrcensus.gov/

