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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Згідно з Європейською хартією просторового планування (Торремоліноська Хартія) 

просторове планування є географічним відображенням економічної, соціальної, культурної 

та екологічної політики суспільства. Одночасно, це наукова дисципліна, управлінський 

механізм та програма, які було розроблено як міждисциплінарний та всебічний підхід, 

спрямований на збалансований регіональний розвиток та фізичну організацію простору 

відповідно до загальної стратегії. Просторове планування здійснюється з метою: 

– раціональнішої територіальної організації землекористування та забезпечення 

взаємозв'язку між різними його формами;  

– збалансованості потреб розвитку з необхідністю охорони навколишнього середовища 

і досягнення цілей соціального та економічного розвитку.  

Воно включає заходи з координації наслідків політики  просторового розвитку, що 

здійснюється в інших секторах, для досягнення більш рівномірного розподілу економічного 

розвитку між регіонами, який в іншому випадку підкорявся б ринковим силам. 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

014.17 “Середня 

освіта (географія)” 

(шифр, назва) 

Нормативна 

(за вибором студента) 

нормативна 

Модулів– 1  
Напрям 

(шифр, назва) 
Рік підготовки:  

Змістових модулів– 1 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

014.17 “Середня 

освіта (географія)” 

5-й 5-й 

Курсова робота – 

відсутня 
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Загальна кількість годин–

90 

10-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента–4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: магістр 

 

32 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

42 год. 78 год. 

ІНДЗ:  реферат 

Вид контролю: залік 

 

 

 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою навчальної дисципліни “Основи просторового планування” є ознайомлення 

студента з сутністю просторового планування та його видами: регіональним, міським, 

сільським плануванням й ін. 

Предметна компетентність. Здатність ставити завдання, виявляти і формулювання 

проблеми, пов’язані з галуззю просторового планування, у взаємозв’язку з природними, 

соціальними, економічними, екологічними, політичними і естетичними аспектами розвитку 

територій. 

Програмні результати навчання:  

знати: міжнародний досвід у сфері просторового планування, сучасні процеси і 

тенденції просторового планування в світі й Україні; закони і нормативно-правові 

документи, що регулюють просторове планування в Україні  

вміти: визначати перспективні напрямки розвитку населених пунктів і територій, 

виходячи з їх природних та соціально-економічних умов та ресурсів, географічного 

положення. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Просторове планування: сутність поняття, історія розвитку, зв'язок з 

науковими дисциплінами 
Сутність понять «просторовий розвиток» і «просторове планування». Історія розвитку 

просторового планування у світі. Історія розвитку просторового планування в Україні. 

Концепція простору як соціального продукту. «Виробництво простору» Анрі Лефевра. 

Поняттєво-термінологічна система просторового планування. Зв'язок територіального 

планування з іншими науками. Просторове планування і географія.  

 

Тема 2. Світові й європейські документи щодо просторового планування 

Програма Організації Об'єднаних Націй з населених пунктів (UN-HABITAT). 

Декларація про міста та інші населені пункти в новому тисячолітті. Публікації UN-

HABITAT: Глобальна доповідь про населені пункти. Стан міст світу. Короткий аналіз. 

Діяльність Європейської Конференції міністрів, відповідальних за просторове/регіональне 

планування (СЕМАТ). Європейська хартія регіонального/просторового планування 

(Торремоліноська Хартія). Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського 

континенту. Поліцентричний розвиток і просторове планування. Лісабонська Декларація про 

мережі сталого просторового розвитку Європейського континенту: мости через Європу. 

Компендіум систем і політики просторового планування Європейського Союзу. 

Територіальний порядок денний Європейського Союзу – 2020.  

 

Тема 3. Система просторового планування в Україні 

Законодавче забезпечення просторового планування в Україні. Поняття про Державні 

будівельні норми України. Генеральна схема планування території України. Види 

містобудівної документації. ДБН Б.1.1-13:2012. Склад та зміст містобудівної документації на 

державному та регіональному рівнях. Схема планування території області. ДБН Б.1.1-

11:2011. Склад і зміст схем планування території Автономної Республіки Крим та областей 

України. Схема планування території району. ДБН Б.1.1-6:2007 Склад, зміст, порядок 

розроблення, погодження та затвердження схем планування території району. Генеральний 

план населеного пункту. ДБН Б.1.1-15:2012 Склад і зміст генерального плану населеного 

пункту. Плани зонування території. ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 Настанова про склад та зміст 

плану зонування території (зонінг). Детальний план території. ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та 

зміст детального плану території 

 

Тема 4. Методологія планування регіонального розвитку в Україні 

Сутність та складові процесу стратегічного планування. Підготовчий етап процесу 

розробки стратегії регіонального розвитку. Соціально-економічний аналіз області. SWOT-



аналіз області. Стратегічне фокусування. Основні елементи компонентних планів області. 

Особливості підготовки компонентних планів. Рамки реалізації стратегії регіонального 

розвитку. 

 

Тема 5. Основи міського планування 

Історичні концепції розвитку міст (урбанізм як спосіб життя, урбаністична екологія, 

соціалістична урбанізація, право на місто, місто-сад, чартерне місто й ін.). Міжнародно-

правові джерела муніципального права. Європейська хартія міст 1992 р. Концепція «нового 

урбанізму». Європейська хартія міст 2008 р. (Маніфест нової урбаністики). Концепція  smart-

city. Комплексні стратегії розвитку міст. Планування транспортного простору міст. 

Партисипативне планування міст: проект «Вулиця для всіх» у Львові.  

 

Тема 6. Планування просторового розвитку сільських територій 

Сільське населення і сільські поселення світу й Європи: сучасний стан і тенденції 

розвитку. Сільське населення і сільські поселення України: сучасний стан і тенденції 

розвитку. Моделі розвитку сільських територій. Просторове планування сільських територій 

у програмних документах Європейського Союзу. Сільськогосподарська (агрикультурна) 

спадщина (GIAHS). Правове регулювання просторового розвитку сільських територій в 

Україні. Концепція розвитку сільських територій (програмний документ затверджений 

розпорядженням КМУ від 23 вересня 2015 р.). Розробка стратегій розвитку сільських 

населених пунктів і малих міст: приклади України. Розробка стратегій розвитку сільських 

населених пунктів і малих міст: досвід Польщі. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Географія мов і діалектів в Україні 

Тема 1.  13 4 2   7 13 1 -   12 

Тема 2.  13 4 2   7 13 1 -   12 

Тема 3.  15 6 2   7 15 1 1   13 

Тема 4. 15 6 2   7 15 1 1   13 

Тема 5. 17 6 4   7 17 2 1   14 

Тема 6. 17 6 4   7 17 2 1   14 

Разом – зм. модуль 1 90 32 16   42 90 8 4   78 

Усього годин 90 32 16   42 90 8 4   78 

 

5. Теми практичних  занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Просторове планування: сутність поняття, історія розвитку, 

зв'язок з науковими дисциплінами 

2 

2 Світові й європейські документи щодо просторового планування 2 

3 Система просторового планування в Україні 2 

4 Методологія планування регіонального розвитку в Україні 2 

5 Основи міського планування 4 

6 Планування просторового розвитку сільських територій 4 

 

 



6. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Поточне оцінювання, самостійна та індивідуальна робота Іспит Разом 

Практичні роботи 
Самостійна 

робота 

Індивідуальне 

завдання 

50 балів 100 №1 №2 №3 №4 №5 №6 

10 балів 10 балів 
5 5 5 5 5 5 

 

7. Рекомендована література 

1. Закон  України  «Про  регулювання  містобудівної діяльності». – Режим доступу: 

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

2. Закон України  «Про основи містобудування». – Режим доступу: 

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

3. Закон України «Про Генеральну схему планування території України». – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 

4. Закон України «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 

документації» – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 

5. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. 

6. ДБН Б.1.1-11:2011. Склад і зміст схем планування території Автономної Республіки 

Крим та областей України 

7. ДБН Б.1.1-13:2012. Склад та зміст містобудівної документації на державному та 

регіональному рівнях 

8. ДБН Б.1.1-15:2012 Склад і зміст генерального плану населеного пункту  

9. ДБН Б.1.1-16:2013. Склад та зміст містобудівного кадастру 

10. ДБН Б.1.1-6:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження 

схем планування території району  

11. ДБН Б.1.1-7:2007 Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок 

розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради 

12. ДБН Б.1-2-95. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і 

затвердження комплексних схем транспорту для міст України 

13. ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій 

14. ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень. 

15. ДБН Б.2.4-3-95 Планування і забудова сільських поселень. Генеральні плани 

сільськогосподарських підприємств. 

16. ДБН Б.2.4-4-97 Планування і забудова сільських поселень. Планування та забудова 

малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств. 

17. ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території 

18. ДБН В.2.3-5-2001. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів 

19. ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території 

(зонінг) 

20. Вулиця для всіх. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://street4all.org.ua/  

21. Декларация о городах и других населенных пунктах в новом тысячелетии. Принята 

резолюцией S-25/2 специальной сессии Генеральной Ассамблеи от 9 июня 2001 года 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_849. (до 

питання 1 ) 

22. Дронова О. Л. Новий урбанізм у пошуках виходу з урбаністичного колапсу / 

О. Л. Дронова // Український географічний журнал. – 2015 – № 3. – С. 33–41. 

23. Європейська хартія міст 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakonbase.ru/content/base/21053/?pdf=1 або http://uristinfo.net/2010-12-18-14-34-28/42-

pdbilenchuk-mistseve-samovrjaduvannja-v-ukrayini/743-evropejskaja-hartija-gorodov.html  

24. Європейська хартія міст 2008 р. (Маніфест нової урбаністики) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/Principle-9.-

European-chart.pdf  

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://street4all.org.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_849
http://zakonbase.ru/content/base/21053/?pdf=1
http://uristinfo.net/2010-12-18-14-34-28/42-pdbilenchuk-mistseve-samovrjaduvannja-v-ukrayini/743-evropejskaja-hartija-gorodov.html
http://uristinfo.net/2010-12-18-14-34-28/42-pdbilenchuk-mistseve-samovrjaduvannja-v-ukrayini/743-evropejskaja-hartija-gorodov.html
http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/Principle-9.-European-chart.pdf
http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2015/05/Principle-9.-European-chart.pdf
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