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Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, 

потрібні для орієнтування у просторовому розвитку власної країни та 

можливостях управління ним. Тому, у курсі представлено огляд сучасних 

містобудівних концепцій, досвід управління просторовим розвитком, 

напрацьований у країнах світу, а також огляд процесів та інструментів, які 

потрібні для критичного аналізу стану території, її просторового 

планування і розробки пропозицій щодо його оптимізації.  

Дана дисципліна забезпечує такі важливі компетенції для студентів-

географів: дослідницькі навики і вміння, здатність ідентифікувати 

проблеми просторового розвитку і чинники, які їх зумовлюють, а також 

розробляти шляхи їх ефективного вирішення. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Просторове планування в Україні» є завершальною 

нормативною дисципліною внутрішньої спеціалізації “Просторове 

планування і геоурбаністика” із спеціальності 106 “Географія” для 

освітньої програми бакалавр, яка викладається у VІ семестрі в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Просторове планування в 

Україні» є ознайомлення студентів із тенденціями просторового розвитку 

в Україні на сучасному етапі, оволодіння сучасними підходами та 

інструментами задля здатності приймати рішення щодо оптимізації 

розвитку конкретної території країни. 

Основні завдання курсу “Просторове планування в Україні” охоплюють: 

1) ознайомлення з законодавчою та нормативною базою, що регулює 

просторовий розвиток в Україні та видами містобудівної документації 

загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів; 

2) вивчення переліку документації, необхідної територіальній громаді 

(ТГ) на сучасному етапі; 

3) аналіз містобудівних концепцій, напрацьованих у світі, і приклади 

їхнього впровадження на сучасному етапі;  

4) зʼясування специфіки просторового розвитку міських і сільських 

поселень, промислових і сільськогосподарських районів, рекреаційних 

регіонів і успішних прикладів реновації, ревіталізації, партисипації і 

діджиталізації у містах України; 

5) формування здатності використання науково-методичних підходів 

для напрацювання стратегії розвитку конкретної території країни. 

mailto:.labinska@lnu.edu.ua


Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література: 
 

1. Закон України “Про основи містобудування”. URL: Про основи 

містобудування | від 16.11.1992 № 2780-XII (rada.gov.ua) 
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6. Матеріали генеральної схеми планування території України. URL: 

Матеріали Генеральної схеми планування території України – Мінрегіон 

(minregion.gov.ua) 

 

Додаткова література: 
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Безлюбченко, О.В. Завальний, Т.О. Черноносова. – Харків, ХНАМГ, 2011. URL:    
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df 

2. Берданова О. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний 

посібник / О. Берданова, В. Вакуленко; Швейцарсько-український проект 

“Підтримка децентралізації в Україні” – DESPRO. – Київ: ТОВ “София-А”, 2012. 
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Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 419 с. 

4. Галушка З.І. Концепція інтегрованого розвитку міст: необхідність та 

можливості застосування в Україні / З.І.Галушка, В.О.Соболєв // Економіка та 

управління національним господарством. Випуск №1(69), 2019. – С. 80-85. URL: 

12.pdf (nau.in.ua) 

5. Лабінська Г.М. Реалізація концепції “SMART CITY” на прикладі курорту 

Трускавець Львівської області // Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції “Міський туризм: реалії, виклики, перспективи (Київ, 27.03.2020). – 

Київ: Альфа-ПІК, 2020. – С.57-58. 

6. Міста майбутнього: неймовірні проекти. URL:  

https://fakty.ictv.ua/ua/lifestyle/20170525-mista-majbutnogo-nejmovirni-proekty/ 

7. “Місто-губка”: що роблять в Берліні, щоб зливи не затоплювали місто. 

UPL:   https://www.dw.com/uk/ /a-44831684 

8. Офіційний веб-портал обʼєднаних територіальних громад України. URL: 

https://gromada.info/ 

9. Тищенко І. М. Міський публічний простір: підходи до визначення //  

Магістеріум. Вип. 59, Культурологія, НУ «Києво-Могилянська академія» - 87 с. 

URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6906/Tyshchenko_ 

Miskyi_publichnyi_ prostir.pdf 
10. Green Dial у кожен дім. Як змінить світ масштабна європейська кампанія 

та яким стане життя кожного українця. URL: https://nachasi.com/2020/08/27/what-

is-green-deal/ 
11. Labinska H. Influence of agglomerations on tourism development in Lviv region 

// Studia Periegetica, Polska. №3(27), 2019.  – Р. 45-58. 

Обсяг курсу Загальний обсяг стаціонарного курсу – 90 годин. 48 годин аудиторних 

занять, з яких – 32 години лекцій, 16 годин практичних занять.  42 години 

самостійної роботи. 

Загальний обсяг заочного курсу – 90 годин. 24 години аудиторних 

занять, з яких – 16 годин лекцій, 8 годин практичних занять.  66 годин 

самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення курсу студент/студентка повинні:  

знати: законодавчу та нормативну базу, яка регулює просторовий 

розвиток в Україні; види містобудівної документації на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні; перелік 
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документації, необхідної територіальній громаді (ТГ) на сучасному етапі; 

сучасні містобудівні концепції; специфіку просторового розвитку міських і 

сільських поселень, промислових і сільськогосподарських районів, 

рекреаційних регіонів; приклади просторових змін, знакових за суттю у 

контексті використання їхнього досвіду в українських умовах. 

вміти: напрацьовувати концепцію плану дій щодо розробки стратегічних 

документів розвитку ТГ; застосовувати методичний арсенал для 

розроблення регіональної стратегії розвитку території; опираючись на 

вивчений досвід управління просторовими розвитком у країнах світу і 

визначення поточного стану території громади, пропонувати власні шляхи 

оптимізації просторового розвитку конкретної території. 

Ключові слова Просторове планування, генеральний план поселення, зонінг, комплексний 

план просторового розвитку громади, детальний план території, 

економічне районування, реновація, ревіталізація, партисипація, 

діджиталізація 

Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання 

зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно 

виконувати навчальні завдання відповідно  робочої програми.  

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 

самостійного й очного навчання. Характеризується етапністю. На першому 

етапі відбувається отримання бази знань і методики для самостійного 

засвоєння навчальної інформації та формування умінь (установча сесія), на 

другому етапі студент-заочник самостійно засвоює навчальний матеріал, 

виконує заплановані індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться 

безпосередня перевірка результатів навчання.  

Теми Перелік тем подано у формі СХЕМИ КУРСУ1 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит у кінці семестру 

письмовий/тестовий  

 

Пререквізити 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з курсів 

“Економічна і соціальна географія України”, “Управління просторовим 

розвитком”. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Основними формами навчання є лекційна подача матеріалу, проведення 

практичних і семінарських занять, а також організація самостійної роботи 

студентів. На практичних і семінарських заняттях здійснюється 

роз’яснення сутності завдань і підходів до їх вирішення, а також вирішення 

проблемних питань. Для активізації навчального процесу передбачено 

навчальні лекції-екскурсії і застосування інтерактивних методів навчання; 

передбачено також ситуативний бліц-контроль знань у межах лекцій. 

Необхідне 

обладнання 
Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 

Для вивчення курсу достатньо володіти такими програми як Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point, Microsoft Teams 

 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним розподілом:  

•  практичні, семінари; максимальна кількість балів – 40 б.  

 ІНДЗ; максимальна кількість балів – 10 б. 

 іспит; максимальна кількість балів – 50 б. 

Приклад розподілу балів на семінарських і практичних заняттях подається 

нижче2. 
 

ІНДЗ. Цей вид роботи студенти виконують самостійно, за наданим 

викладачем планом і списком джерел, оформлюючи її результати у вигляді 

презентації Microsoft Office Power Point. Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями з наданими авторськими 



міркуваннями і висновками. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

Тести 
 

1. До якого рівня містобудівної документації відносять План зонування території? 
а) державний рівень; 

б) регіональний рівень; 

в) локальний рівень. 
 

2. Яка містобудівна документація є основною на регіональному рівні? 

а) Генеральна схема планування території України; 
б) Схема планування окремої частини території України; 

в) Схема планування території області; 

г) Схема планування частини області; 
д) Схема планування території району; 

е) Схема планування частини району; 

є) Генеральний план населеного пункту; 
ж) Зонінг; 

з) Детальний план території; 

к) Детальний план окремої земельної ділянки за межами населеного пункту. 
 

3. Яка містобудівна документація є основною на державному рівні? 

а) Генеральна схема планування території України; 
б) Схема планування окремої частини території України; 

в) Схема планування території області; 

г) Схема планування частини області; 
д) Схема планування території району; 

е) Схема планування частини району; 

є) Генеральний план населеного пункту; 
ж) Зонінг; 

з) Детальний план території; 

к) Детальний план окремої земельної ділянки за межами населеного пункту. 
 

4. Назвіть основні три Закони України, які регулюють просторовий розвиток в Україні : 

1) 
2) 

3) 

 
5. Пригадайте прізвище та імʼя інспектора міських плантацій м. Львів у ХІХ – поч. ХХ ст., 

автора проектів усіх міських зелених насаджень у парках, бульварах та площах. 

 
6. Чи входить Кодекс цивільного захисту населення до переліку законодавчої та нормативної бази 

просторових змін в Україні? 

а) так; 
б) ні. 

 

7. До складу яких нормативних документів входить документ “Склад та зміст Генерального плану 
населених пунктів”? 

а) Закони України; 

б) Постанови Кабінету Міністрів України; 
в) ДБН; 

г) Лісовий кодекс; 
д) Земельний кодекс; 

е) Кодекс цивільного захисту населення. 

 
8. До складу яких нормативних документів входить документ “Склад та зміст містобудівної 

документації на державному та регіональному рівнях”? 

а) Закони України; 
б) Постанови Кабінету Міністрів України; 

в) ДБН; 

г) Лісовий кодекс; 
д) Земельний кодекс; 

е) Кодекс цивільного захисту населення. 

 



9. До складу яких нормативних документів входить документ “Про охорону атмосферного 
повітря”? 

а) Закони України; 

б) Постанови Кабінету Міністрів України; 
в) ДБН; 

г) Лісовий кодекс; 

д) Земельний кодекс; 
е) Кодекс цивільного захисту населення. 

 

10. Який вид містобудівної документації став обовʼязковим на локальному рівні (на додачу до 
вже існуючих)? 

а) Генеральна схема планування території України; 

б) План зонування території; 
в) Детальний план території; 

г) Схема планування території області; 

д) План евакуації населення на випадок стихійних явищ природи; 
е) ваш варіант. 

 

11. Чи ідентичні поняття “містобудування“ і “містобудівна діяльність”, визначення яких подано у 
Законі України? 

а) так; 

б) ні. 
 

12. У якому Законі України подано визначення поняття “містобудування“? 

а) “Про основи містобудування”. 
б) “Про регулювання містобудівельної діяльності”. 

в) “Про архітектурну діяльність”. 
 

13. Чи забезпечує Закон України врахування державних та громадських інтересів при плануванні та 

забудові території? 
а) так; 

б) ні. 

 
14. Компетенція “встановлення та зміна меж населених пунктів” належить до рівня: 

а) Кабінету Міністрів України у сфері містобудування; 

б) обласних і районних рад у сфері містобудування; 
в) сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у сфері містобудування; 

г) державного регулювання у сфері містобудування; 

 
15. Компетенцію “участь у проведенні грошової оцінки земель державної власності в населених 

пунктах на території області (крім міст обласного значення)”, згідно Закону України, реалізує: 

а) місцева державна адміністрація; 

б) сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи; 

в) обʼєднана територіальна громада; 

г) Кабінет Міністрів України. 
 

16. Чіткий розподіл повноважень між гілками влади у сфері містобудування забезпечується 

виконанням Закону України: 
а) “Про основи містобудування”. 

б) “Про регулювання містобудівельної діяльності”. 

в) “Про архітектурну діяльність”. 
 

17. Будівельні норми і правила – це: 

а) комплекс якісних і кількісних показників і вимог щодо розробки і реалізації містобудівної 
документації; 

б) врахування природно-кліматичних, гідрологічних та екологічних умов при врахуванні 

містобудівних проектів; 
в) врахування соціальних умов при врахуванні містобудівних проектів; 

г) комплекс вимог, спрямованих на забезпечення формування повноцінного життєвого середовища 

та якнайкращих умов життєдіяльності людини. 
 

18. Переважним правом викупу земель, будинків і споруд для містобудівних потреб володіє: 

а) приватний власник, землекористувач; 
б) територіальна громада; 

в) сільські, селищні, міські ради; 

г) місцева державна адміністрація. 
 

19. Державний контроль у сфері містобудування (державний архітектурно-будівельний контроль та 

нагляд) здійснюється:  
а) місцевою державною адміністрацією; 

б) виконавчими органами сільських, селищних, міських рад; 

в) судовими інстанціями; 
г) Кабінетом Міністрів України. 

 

20. Законодавче тлумачення основних термінів: “Генеральна схема планування території України”,  
“генеральний план населеного пункту”, “детальний план території”, “містобудівна документація” та 

інші подано у Законі України: 
а) “Про основи містобудування”. 

б) “Про регулювання містобудівельної діяльності”. 



в) “Про архітектурну діяльність”. 
 

21. Поясніть, що означає термін “лінії регулювання забудови”. 

 
22. Поясніть, що означає термін “червоні лінії ”. 

 

23. Для яких населених пунктів генеральні плани можуть поєднуватися з детальними планами всієї 
території? 

а) для поселень людністю до 500 тис. осіб; 

б) для поселень людністю до 50 тис. осіб; 
в) для поселень людністю до 5 тис. осіб; 

г) для населених пунктів, віднесених до Списку історичних населених місць України; 

д) у територіальній громаді з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. 
 

24. Який містобудівний документ є доречним для населених пунктів, віднесених до Списку 

історичних населених місць України? 
а) історико-архітектурний опорний план населеного пункту; 

б) режиму регулювання забудови; 

в) меж визначених історичних ареалів у складі генерального плану населеного пункту; 
г) інформація про обʼєкти культурної спадщини. 

 

25. Яким терміном обмежено строк дії Генерального плану населеного пункту? 
а) терміном 10 років; 

б) терміном 20 років; 

в) терміном 25 років; 
г) ваш варіант. 

 
26. З якою частотою можуть вноситися зміни до Генерального плану населеного пункту? 

а) рад на 2 роки; 

б) раз на 4 роки; 
в) раз на 5 років; 

г) раз на 10 років. 

 
27. Експертизі містобудівної документації на місцевому рівні підлягають виключно: 

а) Генеральний план населеного пункту; 

б) план зонування; 
в) детальні плани території; 

г) Генеральна схема планування території області. 

 
28. Чи може Детальний план території мати інформацію з обмеженим доступом чи бути обмеженим 

у доступі? 

а) так; 

б) ні. 

 

29. Громадському обговоренню підлягають розроблені в установленому порядку проекти 
містобудівної документації на місцевому рівні, а саме: 

а) Генеральні плани населених пунктів; 

б) плани зонування територій; 
в) детальні плани територій. 

 

30. У яких випадках виключно на конкурсній основі здійснюється розроблення проектів обʼєктів 
архітектури: 

а) при очікуваному суттєвому впливі на розвиток і формування забудови населених пунктів; 

б) при розміщенні обʼєктів в зоні охорони памʼяток історії та культури; 
в) за ініціативою замовників та обʼєднань професійних архітекторів; 

г) при можливому негативному впливі на території і обʼєкти природно-заповідного фонду.  

 
31. Що конкретного можете розповісти про проекти міст майбутнього – екологічно-чистих міст? 

 

32. Громадський бюджет участі населення поселення – це : 
а) діджиталізація; 

б) ревіталізація; 

в) партисипація; 
г) реновація. 

 

33. У випадку, коли йдеться про модернізацію обʼєкта, без зміни його функцій, ми говоримо про: 
а) діджиталізацію; 

б) ревіталізацію; 

в) партисипацію; 
г) реновацію. 

 

34. Назвіть відомі вам приклади публічних просторів у м. Львів? 
а) 

б)  

в) 
г) 

 
35. Які чотири критерії оцінки громадських просторів ви можете назвати? 

а) 



б) 
в) 

г) 

 
36. Поясніть чому містобудівна стратегія, започаткована на сучасному етапі у Берліні, знаходить 

все більше впровадження і в Україні. 

 
37. Якими є основні елементи містобудівної стратегії Smart-city? 

 

38. Які елементи Smart-city вже можна знайти у містах України? 
 

39. Якою на початку 2021 р. була кількість Територіальних Громад (ТГ), сформованих в Україні? 

а) понад 1400; 
б) 180; 

в) 25; 

г) 686; 
д) 866. 

 

40. Для якого регіону України особливо гостро стоїть проблема “зникаючих сіл”? 
а) Захід України; 

б) Південь України; 

в) Схід України; 
г) Північ України; 

д) ваш варіант відповіді. 

 
41. Виберіть з наведеного переліку чотири головні документи, яка має мати ТГ у першу чергу: 

а) Стратегія розвитку ТГ; 
б) Детальний план території; 

в) Статут ТГ; 

г) План землеустрою адміністративної одиниці; 
д) Схема планування ТГ; 

е) Генплан населеного пункту; 

є) План соціально-економічного та культурного розвитку громади; 
ж) Екологічний паспорт поселення; 

з) Маркетинговий план, брендування та план промоції території ТГ. 

 
42. Які статті доходів вже можуть отримувати територіальні громади в Україні з 1.01.2021 р.? 

а) податок на доходи фізичних осіб; 

б) місцеві податки і збори; 
в) рентні платежі; 

г) акцизний податок; 

д) доходи від використання комунального майна; 

е) надходження з державного бюджету; 

є) плата за надання адміністративних послуг; 

ж) надходження з обласного бюджету; 
 

43. Вкажіть, у чому суть функціонального підходу на світовому ринку транспортних послуг... 

а) функціонування транспорту за його основними галузями: залізничний, авіаційний, 
автомобільний,... 

б) діяльність окремих транспортних підприємств у складі господарств міст і реґіонів; 

в) комбінування різних видів транспорту для цільових перевезень. 

 

44. Поясніть письмово термін “транспортна втома населення”.  

 
45. Позначте головні показники руху транспорту: 

а) функціональність залізничних станцій; 

б) обсяги перевезення пасажирів; 
в) колійність залізниці; 

г) обсяги перевезення вантажів; 

д) пасажирообіг; 
е) величина дохідності від транзитних перевезень; 

є) кількість обслуговуючого персоналу. 

 
46. Поясність у чому відмінність громадського простору від публічного простору? 

 

47. Які обʼєкти формують “містообслуговуючий” сегмент міста? 
а) великі промислові обʼєкти: заводи, фабрики; шахти, карʼєри; 

б) заклади освіти (вищі, середні навчальні); 

в) заклади охорони здоровʼя (санаторії, профілакторії, будинки відпочинку); 
г) комунальні служби; 

д) наукові заклади (виші, НДІ, академії, проектні організації); 

е) культурно-освітні заклади міста; 
є) підприємства торгівлі, харчування, побуту; 

ж) громадські організації; 

з) ремонтно-будівельні організації, що виконують роботи за замовленням міста; 
к) громадські простори. 

 
48. Які обʼєкти формують “містоформуючий” сегмент міста? 

а) великі промислові обʼєкти: заводи, фабрики; шахти, карʼєри; 



б) заклади освіти (вищі, середні навчальні); 
в) заклади охорони здоровʼя (санаторії, профілакторії, будинки відпочинку); 

г) комунальні служби; 

д) наукові заклади (виші, НДІ, академії, проектні організації); 
е) культурно-освітні заклади міста; 

є) підприємства торгівлі, харчування, побуту; 

ж) громадські організації; 
з) ремонтно-будівельні організації, що виконують роботи за замовленням міста; 

к) громадські простори. 

 
49. Які обʼєкти формують “містозабезпечуючий” сегмент міста? 

а) великі промислові обʼєкти: заводи, фабрики; шахти, карʼєри; 

б) заклади освіти (вищі, середні навчальні); 
в) заклади охорони здоровʼя (санаторії, профілакторії, будинки відпочинку); 

г) комунальні служби; 

д) наукові заклади (виші, НДІ, академії, проектні організації); 
е) культурно-освітні заклади міста; 

є) підприємства торгівлі, харчування, побуту; 

ж) громадські організації; 
з) ремонтно-будівельні організації, що виконують роботи за замовленням міста; 

к) громадські простори. 

 
50. Які типи просторової конфігурації сіл будуть типовими для рівнинної частини України? 

а) одно-, дво-, багаторядні; 

б) гніздові; 
в) квартальні; 

г) радіально-кільцеві; 
д) стрічкові, ланцюгові; 

е) ройові; 

є) променеві; 
ж) складні. 

 

51. Які типи просторової конфігурації сіл будуть типовими для гірської частини України? 
а) одно-, дво-, багаторядні; 

б) гніздові; 

в) квартальні; 
г) радіально-кільцеві; 

д) стрічкові, ланцюгові; 

е) ройові; 
є) променеві; 

ж) складні. 

 

52. Які типи сіл за людністю, функціями та просторової конфігурації ви можете назвати? 

 

53. Поясніть, у чому суть містобудівної концепції “міста-саду”? 
 

54. Які приклади впровадження концепції “міста-саду” в Україні ви можете назвати? 

 
55. Які тенденції просторового розвитку в Україні простежуються після першого пандемічного 

року?  

 
56. Оберіть найбільш влучне визначення поняття “територіальна громада”: 

а) частина території ОТГ, на якій розташовані один або декілька населених пунктів (сіл, селищ), крім 

адміністративного центру ОТГ, визначена сільською, селищною, міською радою з метою забезпечення 
представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою; 

б) жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 

адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, селищ, 
міст, що мають єдиний адміністративний центр; 

в) нерозривна територія, в межах якої територіальна громада здійснює свої повноваження щодо 

вирішення питань місцевого значення відповідно до Конституції і Законів України, як безпосередньо, 
так і через органи місцевого самоврядування. 

 

57. Яким конкретно ДБН визначається Схема планування території сільради? 
 

58. Чи фінансуватиме обласний бюджет видатки ТГ на утримання доріг загального користування 

місцевого значення? 
а) так; 

б) ні. 

 
59. Чи фінансуватиме ТГ утримання доріг загального користування місцевого значення? 

а) так; 

б) ні. 
 

60. Чи фінансуватиме ТГ утримання амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів, районних і 

міських лікарень у своїх межах? 
а) так; 

б) ні. 
 



61. Яку посаду на сучасному етапі зобовʼязані включити в склад виконавчого комітету міської, 
сільської, селищної ради? 

а) землеміра; 

б) бухгалтера; 
в) головного архітектора; 

г) еколога. 

 
62. Які види карт із наведеного переліку не входять до складу Генерального плану України: 

а) Системи розселення; 

б) Екологічна характеристика території; 
в) Господарське зонування території; 

г) Транзитні газопроводи; 

д) Інженерно-будівельна оцінка території. 
 

63. Що мають на увазі під терміном “Зелена лінія” у містобудуванні? 

64. Які критерії виділення міст на сучасному етапі можете назвати? 
а) людність; 

б) збільшення площі лісів у містах; 

в) рівень благоустрою; 
г) специфіка зайнятості населення міста; 

д) щільність населення у місті; 

е) поверховість забудови. 
 

65. Що мають на увазі під терміном “Червоні лінії” у містобудуванні? 

а) межі існуючих кварталів; 
б) межі запроектованих доріг; 

в) межі інженерних комунікацій; 
г) межі транспортних комунікацій; 

д) обмеження поверховості забудови; 

е) обмеження рівня озеленення кварталу; 
є) рівень допустимої щільності населення у житловому кварталі; 

ж) рівень впізнаваності території/поселення у свідомості громадян, світовою громадськістю. 

 
66. Які критерії виділення агломерації ви можете назвати? 

а) масові трудові, учбові, побутові, культурні і рекреаційні поїздки (маятникові міграції); 

б) 1,5 годинна доступність до центру міста по транспортних коридорах (залізниці, автодороги, 
річки і море); 

в) наявність транспортної, комунальної, промислової інфраструктури, що спільно 

використовується; 
г)  пряма відстань; 

д) щільне розселення по транспортних коридорах; 

е) велика кількість близьких підлеглих поселень, що розташовані по транспортних коридорах. 

є) мала кількість близьких підлеглих поселень, що розташовані по транспортних коридорах. 

 

67. Які зони виділив у своїй моделі Йоґан фон Тюнен? (відповідь вважатиметься правильною, 

якщо ви правильно вкажете послідовність зон!) 

а) центр; 

б) приміська зона; 
в) городництво, виробництво молока; 

г) пасовища, дикі ліси. 

д) зовнішня зона; 
е) сівозмінне господарство; 

є) виробництво дров. 

 
68. Назвіть приклади відомих вам моноцентричних міських агломерації в Україні. 

 

69. Яким оригінальним підходом просторового планування відомі Трипільські міста в Україні? 
 

70. Які з наведеного переліку компоненти формують підґрунтя просторового розвитку: 

а) виробництво; 
б) розселення населення; 

в) природні умови території; 

г) стан довкілля; 
д) соціальні інфраструктура; 

е) інженерна інфраструктура. 

 
71. Які давні українські поселення увійшли до списку найбільших міст в історії людства - List of 

largest cities throughout history? 

а) Київ; 
б) Чернігів; 

в) Новгород-Сіверський; 

г)  Стільсько; 
д) Майданецьке; 

е) Звенигород; 

є) Пліснесько. 
 

72. Які антропогенні чинники оцінки території ви обрали б з наведеного переліку: 
а) транспортна доступність тих чи інших обʼєктів міста; 

б) вимогами до охорони довкілля; 



в) насичення території інженерними мережами і спорудами; 
г) насичення території транспортними мережами і спорудами; 

д) насичення території соціальними мережами і спорудами; 

е) естетичними вимогами; 
є) санітарно-гігієнічні вимоги. 

 

73. Які показники беруть до уваги при оцінці території для ведення сільського господарства? 
а) рельєф; 

б) інженерно-геологічні і гідрологічні умови; 

в) клімат; 
г) мінерально-сировинні й бальнеологічні ресурси; 

д) ґрунти й рослинність; 

е) ступінь розвитку транспортних і інженерних мереж; 
є) санітарно-гігієнічні показники; 

ж) віддаленість від великих центрів; 

з) архітектурно-ландшафтні показники. 
 

74. Які показники беруть до уваги при оцінці території для ведення житлового будівництва? 

а) рельєф; 
б) інженерно-геологічні і гідрологічні умови; 

в) клімат; 

г) мінерально-сировинні й бальнеологічні ресурси; 
д) ґрунти й рослинність; 

е) ступінь розвитку транспортних і інженерних мереж; 

є) санітарно-гігієнічні показники; 
ж) віддаленість від великих центрів; 

з) архітектурно-ландшафтні показники. 
 

75. Які показники беруть до уваги при оцінці території для ведення лісового господарства? 

а) рельєф; 
б) інженерно-геологічні і гідрологічні умови; 

в) клімат; 

г) мінерально-сировинні й бальнеологічні ресурси; 
д) ґрунти й рослинність; 

е) ступінь розвитку транспортних і інженерних мереж; 

є) санітарно-гігієнічні показники; 
ж) віддаленість від великих центрів; 

з) архітектурно-ландшафтні показники. 

 
76. Які показники беруть до уваги при оцінці території для рекреації і туризму? 

а) рельєф; 

б) інженерно-геологічні і гідрологічні умови; 

в) клімат; 

г) мінерально-сировинні й бальнеологічні ресурси; 

д) ґрунти й рослинність; 
е) ступінь розвитку транспортних і інженерних мереж; 

є) санітарно-гігієнічні показники; 

ж) віддаленість від великих центрів; 
з) архітектурно-ландшафтні показники. 

 

77. Яку роль у просторовому плануванні відіграє економічне районування? 
а) дає змогу визначити спеціалізацію окремих територій; 

б) це частини території країни, у межах котрої у певних історичних та природних умовах 

сформувалися сукупність галузей матеріального і нематеріального виробництва; 
в) впливають на формування системи розселення; 

г) формуються під впливом системи розселення країни. 

 
78. Назвіть приклади відомих вам біцентричних міських агломерації в Україні. 

 

79. Назвіть приклади відомих вам поліцентричних міських агломерації в Україні. 
 

80. Який вид містобудівної документації на сучасному етапі потребує тотального оновлення? 

а) Генеральна схема планування території України; 
б) Схема планування окремої частини території України; 

в) Схема планування території області; 

г) Схема планування частини області; 
д) Схема планування території району; 

е) Схема планування частини району; 

є) Генеральний план населеного пункту; 
ж) План зонування території; 

з) Детальний план території; 

к) Детальний план окремої земельної ділянки за межами населеного пункту. 
 

81. Яку інформацію доносить до споживача містобудівний документ “Схема зонування території”? 

а) про кадастрову цінність земель/ґрунтів поселення; 
б) про функціональне призначення земель поселення; 

в) про сформовані зони послуг у межах поселення; 
г) про цінову політику у межах виокремлених зон. 

 



82. Відзначте складові ієрархічної будови районів рекреаційного освоєння, які потребують окремого 
підходу при просторому плануванні: 

а) природний рекреаційний ландшафт, курорти, рекреаційні поселення;  

б) рекреаційний регіон; 
в) туристичні об’єкти різного призначення (траси і головні стежки, у т. ч. автодороги, траси водного 

туризму тощо); 

г) рекреаційний район; 
д) рекреаційна місцевість. 

 

83. Ієрархія центрів послуг, є пропорційною… 
а) людності поселення; 

б) місцю поселення у системі розселення; 

в) кількості промислових підприємств у поселенні; 
г) рівню зайнятості населення у поселенні; 

д) кількості інвестицій у господарство поселення. 

84. Географи у своїх дослідженнях міських поселень типізують їх за такими ознаками: 
а) за генезою; 

б) за датою надання поселенню Маґдебурзького права; 

в) за функціональністю; 
г) за географічним положенням; 

д) за розташуванням на транспортних коридорах; 

е) за місцем і роллю у системі розселення; 
є) за особливостями планування та забудови; 

ж) за особливостями функціонально-планувальної організації території міста. 

 
85. Наведіть приклади українських монофункціональних міст. 

 
Перелік розширених питань на іспит 

 

11. Окресліть суть просторового планування: ваше розуміння. 
12. Що собою являє “Генеральна схема планування території України”? 

13. Якою є доцільність розробки планів зонування території? 

14. Головні проблеми сільських територій України 
15. Розтлумачте зміст поняття “Демографічна ємкість території”. 

16. Для чого територіальній громаді потрібен брендинг? 

17. Окресліть можливість ревіталізації Донецького камʼяновугільного басейну? 
18. Який звʼязок простежується із моделлю Йоґана фон Тюнена (XVIII ст.) і зонами 

містобудівної якості, які вже сформовані, на території сучасних українських міст? 

19. У чому суть “лайтинг” стратегій? Чи потрібні вони українським містам? 
20. Чому сільська місцевість у глобальному контексті на сучасному етапі виступає 

передовицею трансформацій? 

21. Яким чином розміщення опорних навчальних закладів і опорних лікарняних закладів з 

визначенням госпітальних округів впливатимуть на формування “критичної” зайнятості у 

територіальних громадах? 

22. Про які інновації у площині Будівельних Норм і Правил вам відомо? 
23. Розкрийте суть концепції інтегрованого розвитку міст. 

24. Обґрунтуйте можливість і доцільність застосування концепції інтегрованого розвитку міст в 

Україні. 
25. Які види стратегічного планування у просторовому розвитку можете назвати? Який із них 

найбільш ймовірнісний? 

26. Яким саме документом регулюються нормативи розрахунків потреб у закладах культури? 
27. Наведіть приклади успішної реновації, реалізовані в Україні. 

28. Назвіть приклади сіл, віднесених до категорії великих сіл (яка це градація людності?, 

уточніть). 
29. Специфіка розвитку сіл в Україні у радянський час. 

30. Відобразіть вплив історичного чинника на розвиток міст України. 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

2 Приклад розподілу балів з курсу «Просторове планування в Україні» 
 

Загальна кількість балів по курсу = 100 

Поточне тестування та самостійна робота 

Розподіл балів на практичних роботах і лекціях 
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* Пр1, Пр2, С1 ‒ семінари, практичні роботи. 



 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно    

 
зараховано 

81-89 
добре  

71-80 

61-70 
задовільно  

51-60 

* незадовільно з можливістю повторного складання 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

* 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  

відповідних  дисциплін. 



СХЕМА КУРСУ “ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ”1 
 
Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література, ресурси в Internet Завдання,  

год 

Термін 

виконання 
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Тема 1. Законодавча та нормативна база 

просторового розвитку в Україні. 

Основні поняття: просторове планування, 

економічне районування. Законодавча та 

нормативна база просторового розвитку. 

Види містобудівної документації (Генеральна 

схема планування території України; 

Генеральний план поселення, план зонування 

території (зонінг); детальний план території). 

Реновація, ревіталізація, партисипація, 

діджиталізація. Брендинг території 
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Тема 1. Законодавча та нормативна база 

просторового розвитку в Україні. 
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budynky/ 

9. Концепція публічного управління у сфері містобудівної 

діяльності на 2019-2030 роки. URL: Kontseptsiya-na-sayt.pdf 
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10. Матеріали генеральної схеми планування території України. 

URL: Матеріали Генеральної схеми планування території України – 

Мінрегіон (minregion.gov.ua) 

11. Українцям змінили правила планування квартир. ULR: 

https://www.obozrevatel.com/ukr/realty/ukraintsyam-zminili-pravila-

planuvannya-kvartir.htm 
12. Чаплінський Ю. Генплан для чайників. Як далі розбудовувати 

Львів? / Юліан Чаплінський. URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=SFh8uLoeaM8 

13. Чаплінський Ю. Ваш дім знесуть через Генплан / Юліан 

Чаплінський. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Sz9qUGG6RUE 

3 Тема 2. Містобудівна документація 

територіальної громади. 

Стратегія розвитку громади. Статут 

територіальної громади. Схема планування 

ОТГ. Генеральний план. Маркетинговий 

план, брендування та план промоції території 

та інші. 

Концепція плану дій щодо розробки 

стратегічних документів розвитку ОТГ. 

 

Лекція 

1. Закон України “Про основи містобудування”. URL: Про основи 

містобудування | від 16.11.1992 № 2780-XII (rada.gov.ua) 
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URL: Про регулювання містобудівно... | від 17.02.2011 № 3038-VI 
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3. Закон України “Про архітектурну діяльність”. URL: Про 
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Тема 1. Дослідження громадських просторів 

міста Львова 

Лекція–екскурсія до Стрийського парку: 

історія парку, просторова структура, сучасні 

вимоги до парку. Функції новоствореного ГП. 

Відвідини Сенсотеки – першого в Україні 

інклюзивного простору неформальної освіти; 

публічного простору – Центру імені 

митрополита Андрея Шептицького. 

 

Лекція -

екскурсія 

1. Парки Львова в минулому і тепер: Стрийський парк. URL: 

Парки Львова в минулому і тепер: Стрийський парк. Фото 
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2. Рерінг Арнольд. URL: Арнольд Рерінг — Вікіпедія 

(wikipedia.org) 

3. Сенсотека. URL: Сенсотека | LvivOnline (Львів Онлайн) 

(lviv-online.com) 
4. Тищенко І.М. Міський публічний простір: підходи до 

визначення / І.М. Тищенко //  Магістеріум. Вип. 59, Культурологія, НУ 

«Києво-Могилянська академія» - 87 с. URL: 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6906/ 

Tyshchenko_Miskyi_publichnyi_prostir.pdf 

6. Топ 10 принципів міського дизайну для життєздатних міст. URL: 
Топ 10 принципів міського дизайну для життєздатних міст - 

BUDUEMO.COM - професійний будівельний портал 
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7. Як змінювалися палісадники Львова та концепція “міста-саду”. 

URL: Як змінювалися палісадники Львова та концепція «Міста-

саду» - spadshchyna.lviv.ua 
8. Як створюють громадський простір у світі. URL: 

http://www.urbanua.org/dosvid/zakordonni-pryklady/371 
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Тема 3. Становлення просторового 

планування в Україні.  

Просторова організація трипільських міст. 

Відлуння європейських підходів щодо 

впорядкування просторів міст у 

Середньовіччі в Україні. 

Схеми просторового розвитку великих міст 

України у ХІХ ст.: Львів, Київ, Одеса, 

Трускавець. 

Схеми просторового планування (ПП) після І 

Світової війни у Чехословаччині, Німеччині. 

Планування району видобутку нафти на 

Апшеронському півострові та м. Баку (1924) 

проф. О. Іваницьким, а також складання 

містобудівних планів низки міст. Розробка 

просторового плану Нью-Йорка, США (1929). 

ПП Південного берега Криму (1932-1937), 

району Кавказьких Мінеральних вод (1937-

1938). Проект ПП територій долини р. Рони, 

Франція (1933). Проект ПП Великого 

Лондона архітектора П. Аберкромбі (1944). 

Закон про плани розвитку у Великобританії 

(1947). Принципи сучасного зонування 

міських земель, закладені у проекті м. 

Ковентрі Д. Гібсоном (1945). 

ПП Донецького вугільного і Криворізького 

залізорудного басейнів (1940-1946). 

Галузевий підхід у ПП в Україні. Комплексне 

планування територій (схеми розміщення 

продуктивних сил; генеральна схема 

розселення; природоохоронні заходи) (з 

початку 1970-х рр.).  

Варіанти економічного районування території 

України. 

Новітні тенденції ПП в Україні.  

 

Лекція  

1. Гарасим А. Як Рур відмовився від видобутку вугілля / Андрій 

Гарасим. URL:  https://energytransition.in.ua/project/ 1977/ 

2. Пілотні проекти трансформації вугільних мономіст: за якими 

критеріями обиратимуть шахти. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/ 

control/uk/publish/ article?art_id=245478593&cat_id=35109 

3. Річка Рона: опис, особливості, фото.  URL: https://public-

welfare.com/3898066-rona-river-description-features-photos 

4. Руеда С. Ідельфонс Серда. Особистість та ідеологія / Сальвадор 

Руеда. URL: http://www.gencat.cat/mediamb/revista/ rev30-4.htm 

5. У Барселоні тестують суперквартали без автомобілів. URL: 

https://hmarochos.kiev.ua/2016/11/10/u-barseloni-testuyut-superkvartali-

bez-avtomobiliv/ 

6. Donald Gibson (architect). URL: https://enacademic.com/ 

dic.nsf/enwiki/11656398 

7. A European Green Deal. Striving to be the first climate-neutral 

continent.  URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/ priorities-2019-

2024/european-green-deal_en 

8. John Nash. British Architect. URL:  

https://global.britannica.com/biography/John-Nash-British-architect 

9. Kirkman E. Architecture in the Era of Napoleon III / Emily 

Kirkman. 2007. URL:  http://www.arthistoryarchive.com/arthistory 

/architecture/ Haussmanns-Architectural-Paris.html 

10. London 1944: Greater London Plan. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/282815561_London_1944_Greate

r_London_Plan 

11.  The Regentʼs Park and Primrose Hill. URL:  

https://www.royalparks.org.uk/parks/the-regents-park 
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https://spadshchyna.lviv.ua/yak-zminyuvalysya-palisadnyky-lvova-ta-konczepcziya-misto-sadu/
https://spadshchyna.lviv.ua/yak-zminyuvalysya-palisadnyky-lvova-ta-konczepcziya-misto-sadu/
http://www.urbanua.org/dosvid/zakordonni-pryklady/371
https://energytransition.in.ua/project/%201977/
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/%20control/uk/
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/%20control/uk/
https://public-welfare.com/3898066-rona-river-description-features-photos
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https://enacademic.com/%20dic.nsf/
https://enacademic.com/%20dic.nsf/
https://ec.europa.eu/info/strategy/
https://global.britannica.com/biography/
http://www.arthistoryarchive.com/arthistory%20/architecture/%20Haussmanns-Architectural-Paris.html
http://www.arthistoryarchive.com/arthistory%20/architecture/%20Haussmanns-Architectural-Paris.html
https://www.researchgate.net/publication/282815561_London_1944_Greater_London_Plan
https://www.researchgate.net/publication/282815561_London_1944_Greater_London_Plan
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Тема 4. Система просторового планування 

України. Схеми  планування території області 

і районів, генеральні плани міст України. 

 

Практична 

робота 

1. Атлас адміністративно-територіального устрою України. 

Новий районний поділ та територіальні громади: 2020. URL: Атлас 

нового АТУ 2020.pdf - Google Drive 

2. Матеріали генеральної схеми планування території України. 

URL: Матеріали Генеральної схеми планування території України – 

Мінрегіон (minregion.gov.ua) 

3. Стан забезпечення містобудівною документацією територій та 

населених пунктів України за 2019 рік. URL: 

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/ 

mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/stan-zabezpechennya-

mistobudivnoyu-dokumentatsiyeyu-teritoriy-ta-naselenih-punktiv-ukrayini-

za-2019-rik/ 

2 год. 
1. Аналіз стану 

наявної  містобудів-

ної документації 

визначеної ОТГ. 

2. Аналіз 

промоції поселень 

ОТГ. 

2 години 

самостійної 

роботи 

1 тиждень 
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Тема 5. Роль бренду у розвитку території 

Бренд, брендування, територіальний бренд 

(Place brending), ребрендинг, маркетинг місця 

(Marketing places). 

Види брендів: товарні, сервісні, особистостей, 

організацій, подій, географічні (Geographical 

brends). Національний бренд, регіональний 

бренд, бренд міста. Комерційний бренд / 

бренд території. Стратегічний маркетинг, 

органічний маркетинг. 

Сутність місця (Place Substance): 

територіальна ідентичність, територіальні 

інтереси, територіальна спільнота. 

 

Лекція 

1. Келлер К.Л. Стратегічний бренд-менеджмент: створення, 

оцінка і управління марочним капіталом. / К.Л. Келлер. Переклад з англ. 

М., 2005. 

2. Козирєв В.В. Бренд території: економічна і психологічна 

сутність / В.В. Козирєв. URL: Бренд території: економічна та 

психологічна сутність - туристична бібліотека InfoTour.in.ua 

3. Євтушенко О.В. Реклама території як необхідний чинник її 

туристичного розвитку / О.В. Євтушенко // Агросвіт, № 18, 2015. URL: 

untitled (agrosvit.info) 

4. Success factors of place marketing: A study of place marketing 

practices in Northern Europe and the United  States. URL: Microsoft Word - 

elektroninen.doc (tkk.fi) 

 

2 год. 

 

 

 

 

 

 
2 години 

самостійної 

роботи 

 

1 тиждень 

 

8 

 

Тема 1. Дослідження громадських просторів 

міста Львова 

Лекція–екскурсія до парку культури та 

відпочинку імені Богдана Хмельницького: 

історія парку, просторова структура, сучасні 

вимоги до парку. Відвідини публічного 

простору Lem Station. 

 

Лекція -

екскурсія 

1. Парки Львова. URL: Парки Львова | Фотографії старого Львова 

(photo-lviv.in.ua) 

2. Парки Львова в минулому і тепер: парк культури та 

відпочинку імені Богдана Хмельницького. URL: Парки Львова в 

минулому і тепер: Парк культури та відпочинку імені Богдана 

Хмельницького. Фото (tvoemisto.tv) 
3. Тищенко І.М. Міський публічний простір: підходи до 

визначення / І.М. Тищенко //  Магістеріум. Вип. 59, Культурологія, НУ 

«Києво-Могилянська академія» - 87 с. URL: 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6906/ 

Tyshchenko_Miskyi_publichnyi_prostir.pdf 

4. Lem Station – оживити полишене трамвайне депо. URL: Lem 

Station - оживити полишене трамвайне депо (lviv.com) 

 

2 год. 

 

 

 

 

 

 
1 година 

самостійної 

роботи 

 

1 тиждень 

 

9 

 

Тема 6. Територіальний розвиток міста і його 

основні планувальні форми.  

 

Лекція 

1. Безлюбченко О.С. Планування і благоустрій міст. Навчальний 

посібник  / О.С. Безлюбченко, О.В. Завальний, Т.О. Черноносова. – 

Харків, ХНАМГ, 2011. URL:    http://eprints.kname.edu.ua/21795/1/ 

СЮ_печ_вар_пл2010_поз.5Н_Пособие_(Планировка).pdf 

 

2 год. 

 

 

1 тиждень 

https://drive.google.com/file/d/1p4oyXGb5U5VaiQmh8uGbtTI8kBEISDxl/view?fbclid=IwAR0VNfpWya1xD5Mnrf4MtFhvw8JlSzd7nP5mZMi7dUhwuxbHcx555r0Sokg
https://drive.google.com/file/d/1p4oyXGb5U5VaiQmh8uGbtTI8kBEISDxl/view?fbclid=IwAR0VNfpWya1xD5Mnrf4MtFhvw8JlSzd7nP5mZMi7dUhwuxbHcx555r0Sokg
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/materiali-generalnoyi-shemi-planuvannya-teritoriyi-ukrayini/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/materiali-generalnoyi-shemi-planuvannya-teritoriyi-ukrayini/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/%20mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/stan-zabezpechennya-mistobudivnoyu-dokumentatsiyeyu-teritoriy-ta-naselenih-punktiv-ukrayini-za-2019-rik
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/%20mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/stan-zabezpechennya-mistobudivnoyu-dokumentatsiyeyu-teritoriy-ta-naselenih-punktiv-ukrayini-za-2019-rik
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/%20mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/stan-zabezpechennya-mistobudivnoyu-dokumentatsiyeyu-teritoriy-ta-naselenih-punktiv-ukrayini-za-2019-rik
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/%20mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/stan-zabezpechennya-mistobudivnoyu-dokumentatsiyeyu-teritoriy-ta-naselenih-punktiv-ukrayini-za-2019-rik
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/stan-zabezpechennya-mistobudivnoyu-dokumentatsiyeyu-teritoriy-ta-naselenih-punktiv-ukrayini-za-2019-rik/
http://infotour.in.ua/kozyrev.htm
http://infotour.in.ua/kozyrev.htm
http://www.agrosvit.info/pdf/18_2015/10.pdf
http://lib.tkk.fi/Diss/2003/isbn9512266849/isbn9512266849.pdf
http://lib.tkk.fi/Diss/2003/isbn9512266849/isbn9512266849.pdf
https://photo-lviv.in.ua/category/parky-lvova/
https://photo-lviv.in.ua/category/parky-lvova/
http://tvoemisto.tv/news/parky_lvova_v_mynulomu_i_teper_park_kultury_ta_vidpochynku_imeni_bogdana_hmelnytskogo_foto_86078.html
http://tvoemisto.tv/news/parky_lvova_v_mynulomu_i_teper_park_kultury_ta_vidpochynku_imeni_bogdana_hmelnytskogo_foto_86078.html
http://tvoemisto.tv/news/parky_lvova_v_mynulomu_i_teper_park_kultury_ta_vidpochynku_imeni_bogdana_hmelnytskogo_foto_86078.html
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6906/%20Tyshchenko_Miskyi_publichnyi_prostir.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6906/%20Tyshchenko_Miskyi_publichnyi_prostir.pdf
https://lviv.com/urban/ozhyvyty-napivpolyshene-tramvajne-depo/
https://lviv.com/urban/ozhyvyty-napivpolyshene-tramvajne-depo/
http://eprints.kname.edu.ua/21795/1/%20СЮ_печ_вар_пл2010_поз.5Н_Пособие_(Планировка).pdf
http://eprints.kname.edu.ua/21795/1/%20СЮ_печ_вар_пл2010_поз.5Н_Пособие_(Планировка).pdf


Перші містобудівні проекти. Розвиток 

урбанізації в Україні зокрема.  

Вплив історичного чинника на формування 

міст України упродовж ХІХ ст. Розвиток 

українських міст у ХХ ст. – на початку ХХІ ст. 

Територіальний розвиток міста.  

Основні планувальні форми міста.  

Основні типи міст: монументальні, 

ситуативні, креативні, спільні. 

Роль природних умов у містобудуванні.  

Основні урботренди сучасного етапу. 

2. Берданова О. Стратегічне планування місцевого розвитку. 

Практичний посібник / О. Берданова, В. Вакуленко // Швейцарсько-

український проект “Підтримка децентралізації в Україні” – DESPRO. – 

Київ: ТОВ “София-А”, 2012. – 88 с. URL: 

Strategic_planning_local_development_Despro_2012_ua.pdf (tsatu.edu.ua) 

3. Дронова О.Л. Геоурбаністика : навчальний посібник / О.Л. 

Дронова. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2014. – 419 с. 

4. Ткачук А. Просторове планування для економічного зростання: 

аналіз практики та законодавства /А. Ткачук, О. Врублевський. – Київ, 

2009. – 120 с.  

5. Labinska H. Influence of agglomerations on tourism development 

in Lviv region // Studia Periegetica, Polska. №3(27), 2019.  – Р. 45-58. 

 

 

 

 

 

 

 
2 години 

самостійної 

роботи 

 

10 

 

Тема 1. Дослідження громадських просторів 

міста Львова 

Лекція–екскурсія в парк “Високий замок”: 

історія парку з 1835 р., просторова структура 

(нижня тераса з ясеневою та каштановими 

алеями і штучно насипаний у ІІ половині ХІХ 

ст. копець Люблінської унії), сучасні вимоги 

до парку. 

Музей Митрополита Андрея Шептицького. 

 

Лекція -

екскурсія 

1. Новаківська І. Музей Митрополита Андрея Шептицького, який 

має постати у Львові / Іванна Новаківська. URL:  Музей Митрополита 

Андрея Шептицького, який має постати у Львові - РІСУ (risu.ua) 

2. Парки Львова в минулому і тепер: “Високий замок”. URL:  

Парки Львова в минулому і тепер: «Високий замок». Фото (tvoemisto.tv) 

3. Терещук Г. Кожна річ має свою історію. У Львові відкрили 

музей Митрополита Андрея Шептицького / Галина Терещук. URL: У 

Львові відкрили музей митрополита Андрея Шептицького 

(sheptytsky.com.ua) 

4. Тищенко І.М. Міський публічний простір: підходи до 

визначення / І.М. Тищенко //  Магістеріум. Вип. 59, Культурологія, НУ 

«Києво-Могилянська академія» - 87 с. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/ 

bitstream/handle/123456789/6906/Tyshchenko_Miskyi_publichnyi_prostir.

pdf 

 

2 год. 

 

 

 

 

 

 
1 година 

самостійної 

роботи 

 

1 тиждень 

11 Тема 1. Дослідження громадських просторів 

міста Львова 

Лекція–екскурсія в парк “Цитадель”: історія 

парку, просторова структура, сучасні вимоги 

до парку. Приклади партисипації, дорогою до 

парку (вул. Коперніка). 

Готель “Citadel Inn” у межах парку – як 

приклад ревіталізації обʼєкту. 

 

Лекція -

екскурсія 

 

1. Споруди навколо Цитаделі. URL: Львівська Цитадель 

(explorer.lviv.ua) 

2. Тищенко І.М. Міський публічний простір: підходи до 

визначення / І.М. Тищенко //  Магістеріум. Вип. 59, Культурологія, НУ 

«Києво-Могилянська академія» - 87 с. URL: 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6906/ 

Tyshchenko_Miskyi_publichnyi_prostir.pdf 

3. Як створюють громадський простір у світі. URL: 
http://www.urbanua.org/dosvid/zakordonni-pryklady/371 

 

2 год. 

 

 
1 година 

самостійної 

роботи 

 

1 тиждень 

 

12 

 

Тема 1. Порівняльна характеристика міських 

громадських просторів (на прикладі міських 

просторів Львова) 

 

Практична 

робота 

1. Ісаченко Ірина. Парк з характером. Як спроектувати нудний 

міський сад. Поради від TOPIAR. URL: https://pragmatika.media/park-s-

harakterom-kak-proektirovat-neskuchnyj-gorodskoj-sad-sovety-ot-topiar/ 

2. Ісаченко Ірина. Яскраві плани. Для чого містам лайтинг 

стратегії. URL: https://pragmatika.media/svetlye-plany-dlja-chego-

gorodam-lajting-strategii/ 

3. Пальчук М.В. Публічні простори міста Києва: суспільно-

географічне дослідження. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового 

2 год. 
Порівняльний 

аналіз кількох 

громадських 

просторів за 

визначеними 

параметрами: 

 

1 тиждень 

http://www.tsatu.edu.ua/ipod/wp-content/uploads/sites/46/statehichne-planuvannja-miscevoho-rozvytku.pdf
https://risu.ua/muzey-mitropolita-andreya-sheptickogo-yakiy-maye-postati-u-lvovi_n101945
https://risu.ua/muzey-mitropolita-andreya-sheptickogo-yakiy-maye-postati-u-lvovi_n101945
http://tvoemisto.tv/news/parky_lvova_v_mynulomu_i_teper_park_vysokyy_zamok_foto_86815.html
https://sheptytsky.com.ua/kozhna-rich-maye-svoyu-istoriyu-u-lvovi-vidkryly-muzej-mytropolyta-andreya-sheptyczkogo/
https://sheptytsky.com.ua/kozhna-rich-maye-svoyu-istoriyu-u-lvovi-vidkryly-muzej-mytropolyta-andreya-sheptyczkogo/
https://sheptytsky.com.ua/kozhna-rich-maye-svoyu-istoriyu-u-lvovi-vidkryly-muzej-mytropolyta-andreya-sheptyczkogo/
http://ekmair.ukma.edu.ua/%20bitstream/handle/123456789/6906/Tyshchenko_Miskyi_publichnyi_prostir.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/%20bitstream/handle/123456789/6906/Tyshchenko_Miskyi_publichnyi_prostir.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/%20bitstream/handle/123456789/6906/Tyshchenko_Miskyi_publichnyi_prostir.pdf
https://explorer.lviv.ua/forum/index.php?topic=21.40
https://explorer.lviv.ua/forum/index.php?topic=21.40
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6906/%20Tyshchenko_Miskyi_publichnyi_prostir.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6906/%20Tyshchenko_Miskyi_publichnyi_prostir.pdf
https://pragmatika.media/park-s-harakterom-kak-proektirovat-neskuchnyj-gorodskoj-sad-sovety-ot-topiar/
https://pragmatika.media/park-s-harakterom-kak-proektirovat-neskuchnyj-gorodskoj-sad-sovety-ot-topiar/
https://pragmatika.media/svetlye-plany-dlja-chego-gorodam-lajting-strategii/
https://pragmatika.media/svetlye-plany-dlja-chego-gorodam-lajting-strategii/


ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02. – КНУ 

імені Тараса Шевченка, Київ, 2018 URL: 

http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/871/dis_Palchuk %20M.V._ new.pdf 

4. Тищенко І. М. Міський публічний простір: підходи до 

визначення / І.М. Тищенко //  Магістеріум. Вип. 59, Культурологія, НУ 

«Києво-Могилянська академія» - 87 с. URL: 

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6906/ 

Tyshchenko_Miskyi_publichnyi_prostir.pdf 

5. Як створюють громадський простір у світі. URL: 
http://www.urbanua.org/dosvid/zakordonni-pryklady/371 

доступність, 

використання, 

імідж, 

інтегрованість. 

Відстеження ролі 

громадських та 

публічних прос-

торів у розвитку 

території. 

2 години 

самостійної 

роботи 

13 Тема 7. Просторове планування сільських 

територій. 

Трансформація сільської місцевості на 

сучасному етапі. Гострота проблеми 

“зникаючих сіл” в Україні.  

Термінологія: село, селище, хутір, територіа-

льна громада (ТГ), старостинський округ, 

адміністративний центр ТГ, територія ТГ. 

Характеристика сіл України. Основні типи 

планувальних структурних схем сіл. 

Потреба оновлення існуючих генеральних 

планів сільрад, створення планів територій 

ТГ. Порядок розроблення, погодження і 

затвердження схеми планування території 

сільради. Перелік документів, потрібних ОТГ. 

Територіальний менеджмент і маркетинг 

ОТГ. Бюджетні повноваження обласного і 

місцевого рівнів. 

План дій щодо розробки стратегічних 

документів розвитку ТГ 

 

Лекція 

1. Колгас Р. Архітектура сільської місцевості / Рем Колгас. URL: 

http://arch-vydav.blogspot.com/2019/02/2014.html 

2. Практичний посібник з питань реорганізації органів місцевого 

самоврядування та комунальних підприємств. URL: Reorganizatciya.indd 

(auc.org.ua) 

3. Посібник АМУ для громад // Асоціація міст України 

(auc.org.ua). URL: ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК АМУ ДЛЯ ГРОМАД 

(п’ять модулів) 20 / Листопад, 2020 - Івано-Франківське регіональне 

відділення асоціації міст України : (amu.if.ua) 

4. Рогожин О.Г. Демографічні перспективи українського села: 

історичні передумови, регіональний аналіз і моделювання / 

О.Г.Рогожин. – Київ: Інститут національної безпеки, 2004. – 296с. 

5. Стан забезпечення містобудівною документацією територій та 

населених пунктів України за 2019 рік. URL: 

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-

build/mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/stan-zabezpechennya-

mistobudivnoyu-dokumentatsiyeyu-teritoriy-ta-naselenih-punktiv-ukrayini-

za-2019-rik 

6. Схема планування території сільради; ДБН Б 1.1-7:2007 

“Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем 

планування території сільради”. URL: ДБН Б. 1.1-7:2007. Склад, зміст, 

порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування 

території сільради (29833) (dnaop.com) 

 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 години 

самостійної 

роботи 

 

1 тиждень 

http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/871/dis_Palchuk%20%20M.V._%20new.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6906/%20Tyshchenko_Miskyi_publichnyi_prostir.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6906/%20Tyshchenko_Miskyi_publichnyi_prostir.pdf
http://arch-vydav.blogspot.com/2019/02/2014.html
http://auc.org.ua/novyna/predstavlyayemo-praktychnyy-posibnyk-amu-dlya-gromad-pyat-moduliv
http://auc.org.ua/novyna/predstavlyayemo-praktychnyy-posibnyk-amu-dlya-gromad-pyat-moduliv
http://auc.org.ua/sites/default/files/library/praktychnyy_posibnyk_z_pytan_reorganizaciyi_organiv_miscevogo_samovryaduvannya.pdf
http://auc.org.ua/sites/default/files/library/praktychnyy_posibnyk_z_pytan_reorganizaciyi_organiv_miscevogo_samovryaduvannya.pdf
http://auc.org.ua/novyna/predstavlyayemo-praktychnyy-posibnyk-amu-dlya-gromad-pyat-moduliv
http://auc.org.ua/novyna/predstavlyayemo-praktychnyy-posibnyk-amu-dlya-gromad-pyat-moduliv
http://auc.org.ua/novyna/predstavlyayemo-praktychnyy-posibnyk-amu-dlya-gromad-pyat-moduliv
http://amu.if.ua/news/2362
http://amu.if.ua/news/2362
http://amu.if.ua/news/2362
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/stan-zabezpechennya-mistobudivnoyu-dokumentatsiyeyu-teritoriy-ta-naselenih-punktiv-ukrayini-za-2019-rik/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/stan-zabezpechennya-mistobudivnoyu-dokumentatsiyeyu-teritoriy-ta-naselenih-punktiv-ukrayini-za-2019-rik/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/stan-zabezpechennya-mistobudivnoyu-dokumentatsiyeyu-teritoriy-ta-naselenih-punktiv-ukrayini-za-2019-rik/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/stan-zabezpechennya-mistobudivnoyu-dokumentatsiyeyu-teritoriy-ta-naselenih-punktiv-ukrayini-za-2019-rik/
https://dnaop.com/html/29833/doc-%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%91._1.1-7_2007/
https://dnaop.com/html/29833/doc-%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%91._1.1-7_2007/
https://dnaop.com/html/29833/doc-%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%91._1.1-7_2007/
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Тема 6. Планування розвитку міських 

територій 

 

Семінар-

дискусія 

1. Струтинський Р. Грамотна реставрація: в Берліні стильно 

оновили історичне приміщення пошти / Ростислав Струтинський. ULR: 

https://house.24tv.ua/gramotna-restavratsiya-berlini-stilno-onovili-

istorichne-novini-dnya_n1456972 

2. Струтинський Р. Від депресивного району Амстердаму до 

найпрестижнішого / Ростислав Струтинський. ULR: 

https://house.24tv.ua/vid-depresivnogo-rayonu-amsterdamu-do-

nayprestizhnishogo-foto_ n1455571 

3. Дерева на дахах та овочеві грядки на терасах: фото і відео міста 

майбутнього. ULR: https://news.24tv.ua/dereva_na_dahah_ta_ovochevi_ 

gryadki_na_terasah_foto_i_video_mista_maybutnogo_n1269866 

4. Другий шанс. Як і навіщо міста ревіталізовують занедбані 

обʼєкти. ULR: https://kufer.media/misto/drugyj-shans-yak-i-navishho-mista-

revitalizovuyut-zanedbani-ob-yekty/ 

5. У Німеччині на місці Берлінської стіни побудували 

символічний житловий комплекс. ULR: https://nerukhomi.ua/ukr/ news/u-

nimechchini-na-mistsi-berlinskoi-stini-pobuduvali-simvolichnij-zhitlovij-

kompleks-foto.htm 

6. Вільні простори Сходу / Ревіталізація міст Сходу України. 

ULR: https://ukrainer.net/vilni-prostory-shodu/ 

7. Ісаченко І. Парк з характером. Як спроектувати нудний міський 

сад. Поради від TOPIAR. / Ірина Ісаченко. URL: 
https://pragmatika.media/park-s-harakterom-kak-proektirovat-neskuchnyj-

gorodskoj-sad-sovety-ot-topiar/ 

8. Ісаченко І. Яскраві плани. Для чого містам лайтинг стратегії / 

Ірина Ісаченко. URL: https://pragmatika.media/svetlye-plany-dlja-chego-

gorodam-lajting-strategii/ 

9. Як створюють громадський простір у світі. URL: 

http://www.urbanua.org/dosvid/zakordonni-pryklady/371 

10. Астипалея стане першим “розумним” і “зеленим” островом у 

Середземному морі. URL: https://www.mandria.ua/greece/beach/96932 

 

2 год. 

 
1. Приклади успі-

шної реновації. 

2. Для чого 

потрібна 

ревіталізація. 

3. Щодо громад-

ських просторів. 

4. Екологічний 

тренд у світі. 

5. Приклади 

успішної 

реновації 

 

 

 

 

 

 

2 години 

самостійної 

роботи 

 

1 тиждень 

15 Тема 8. Чинник довкілля у просторову 

плануванні. 

Роль ПП – забезпечення охорони природи та 

збереження екологічної рівноваги на 

території регіону при одночасному 

раціональному використанні усіх його 

людських, природних і матеріальних ресурсів. 

Врахування чинника довкілля у просторовому 

плануванні. Потреба загального екологічного 

аналізу території. Ревіталізація порушених 

ландшафтів. 

 

Лекція 

1. Бєлогорцев І.Д. Районне планування і регіональне розселення 

(Навчальний посібник для будівельних спеціалізованих вузів) (рос.) / 

І.Д. Бєлогорцев, А.Д. Кудиненко, В.М. Соломенник. – Москва: Вища 

школа, 1986. – 136 с. 

2. Генеральна схема планування території України. URL:  

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/ 

materiali-generalnoyi-shemi-planuvannya-teritoriyi-ukrayini/ 

3. Ткачук А. Просторове планування для економічного зростання: 

аналіз практики та законодавства /А. Ткачук, О. Врублевський. – Київ, 

2009. – 120 с. 

 

2 год. 

 

 

 

 
2 години 

самостійної 

роботи 

 

1 тиждень 

https://house.24tv.ua/gramotna-restavratsiya-berlini-stilno-onovili-istorichne-novini-dnya_n1456972
https://house.24tv.ua/gramotna-restavratsiya-berlini-stilno-onovili-istorichne-novini-dnya_n1456972
https://house.24tv.ua/vid-depresivnogo-rayonu-amsterdamu-do-nayprestizhnishogo-foto_%20n1455571
https://house.24tv.ua/vid-depresivnogo-rayonu-amsterdamu-do-nayprestizhnishogo-foto_%20n1455571
https://news.24tv.ua/dereva_na_dahah_ta_
https://kufer.media/misto/drugyj-shans-yak-i-navishho-mista-revitalizovuyut-zanedbani-ob-yekty/
https://kufer.media/misto/drugyj-shans-yak-i-navishho-mista-revitalizovuyut-zanedbani-ob-yekty/
https://nerukhomi.ua/ukr/%20news/u-nimechchini-na-mistsi-berlinskoi-stini-pobuduvali-simvolichnij-zhitlovij-kompleks-foto.htm
https://nerukhomi.ua/ukr/%20news/u-nimechchini-na-mistsi-berlinskoi-stini-pobuduvali-simvolichnij-zhitlovij-kompleks-foto.htm
https://nerukhomi.ua/ukr/%20news/u-nimechchini-na-mistsi-berlinskoi-stini-pobuduvali-simvolichnij-zhitlovij-kompleks-foto.htm
https://pragmatika.media/park-s-harakterom-kak-proektirovat-neskuchnyj-gorodskoj-sad-sovety-ot-topiar/
https://pragmatika.media/park-s-harakterom-kak-proektirovat-neskuchnyj-gorodskoj-sad-sovety-ot-topiar/
https://pragmatika.media/svetlye-plany-dlja-chego-gorodam-lajting-strategii/
https://pragmatika.media/svetlye-plany-dlja-chego-gorodam-lajting-strategii/
https://www.mandria.ua/greece/beach/96932
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/%20materiali-generalnoyi-shemi-planuvannya-teritoriyi-ukrayini/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/%20materiali-generalnoyi-shemi-planuvannya-teritoriyi-ukrayini/


 

16 

 

Тема 7. Просторове планування сільських 

територій 

 

Практична 

робота 

1. Бєлогорцев І.Д. Районне планування і регіональне розселення 

(Навчальний посібник для будівельних спеціалізованих вузів) (рос.) / 

І.Д. Бєлогорцев, А.Д. Кудиненко, В.М. Соломенник. – Москва: Вища 

школа, 1986. – 136 с. 

2. Нові райони: склад + карти. URL: Нові райони: карти + склад 

(decentralization.gov.ua) 

3. Стан забезпечення містобудівною документацією територій та 

населених пунктів України за 2019 рік. URL: 

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-

build/mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/stan-zabezpechennya-

mistobudivnoyu-dokumentatsiyeyu-teritoriy-ta-naselenih-punktiv-ukrayini-

za-2019-rik 

2 год. 
1. Склад 

територіальних 

громад. 

2. Аналіз 

“життєздатності” 

ОТГ (SWOT-

аналіз). 

3.  Стратегія 

розвитку ОТГ. 

2 години 

самостійної 

роботи 

 

2 тижні 

17 Тема 9. Чинник транспорту у просторовому 

плануванні. Інженерний благоустрій 

території. 

Відповідність транспортної мережі території 

характеру її використання – головне завдання 

просторового планування. Формування 

єдиної транспортної системи території. Вплив 

технічного прогресу на вдосконалення 

існуючих видів міського і приміського 

транспорту. Містоформуюча роль залізнич-

ного транспорту, особливо у приміському 

сполученні. Зростаюча роль авіа- і водних 

перевезень. Акцент на екологічні види 

громадського транспорту. Проблема 

зростання автомобілізації. Сфера 

використання трубопровідного транспорту. 

Поняття “транспортна втома населення”. 

Функціональний підхід в організації 

транспортних перевезень. 

Інженерна інфраструктура району. Потреба 

комплексного розгляду питань інженерної 

підготовки всієї проектованої території на 

етапі напрацювання проектно-планувальних 

рішень. Ринкові підходи при формуванні 

паливно-енергетичного балансу країни. 

 

 

Лекція 

1.  Безлюбченко О.С. Планування і благоустрій міст. Навчальний 

посібник  / О.С. Безлюбченко, О.В. Завальний, Т.О. Черноносова. – 

Харків, ХНАМГ, 2011. URL:    http://eprints.kname.edu.ua/21795/1/ 

СЮ_печ_вар_пл2010_ поз.5Н_Пособие_(Планировка).pdf 

2. Бєлогорцев І.Д. Районне планування і регіональне розселення 

(Навчальний посібник для будівельних спеціалізованих вузів) (рос.) / 

І.Д. Бєлогорцев, А.Д. Кудиненко, В.М. Соломенник. – Москва: Вища 

школа, 1986. – 136 с. 

3. Від Осло до Парижу: як 11 найбільший мсті планують 

позбавитися від автомобілів. URL: Від Осло до Парижу: як 11 

найбільших міст планують позбавитися від автомобілів | Платформа 

розвитку міст (urbanua.org) 

4. Генеральна схема планування території України. URL:  

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-

build/materiali-generalnoyi-shemi-planuvannya-teritoriyi-ukrayini/ 

5. Статистичний щорічник України за 2019 р. URL: 

www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019.pdf 

6. Як у світі зносили естакади. URL:  Як у світі зносили естакади 

| Платформа розвитку міст (urbanua.org) 

 

 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 години 

самостійної 

роботи 

 

1 тиждень 

https://decentralization.gov.ua/news/12639
https://decentralization.gov.ua/news/12639
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/stan-zabezpechennya-mistobudivnoyu-dokumentatsiyeyu-teritoriy-ta-naselenih-punktiv-ukrayini-za-2019-rik/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/stan-zabezpechennya-mistobudivnoyu-dokumentatsiyeyu-teritoriy-ta-naselenih-punktiv-ukrayini-za-2019-rik/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/stan-zabezpechennya-mistobudivnoyu-dokumentatsiyeyu-teritoriy-ta-naselenih-punktiv-ukrayini-za-2019-rik/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/mistobuduvannya-ta-planuvannya-teritoriy/stan-zabezpechennya-mistobudivnoyu-dokumentatsiyeyu-teritoriy-ta-naselenih-punktiv-ukrayini-za-2019-rik/
http://eprints.kname.edu.ua/21795/1/%20СЮ_печ_вар_пл2010_%20поз.5Н_Пособие_(Планировка).pdf
http://eprints.kname.edu.ua/21795/1/%20СЮ_печ_вар_пл2010_%20поз.5Н_Пособие_(Планировка).pdf
http://urbanua.org/dosvid/zakordonni-pryklady/429
http://urbanua.org/dosvid/zakordonni-pryklady/429
http://urbanua.org/dosvid/zakordonni-pryklady/429
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/materiali-generalnoyi-shemi-planuvannya-teritoriyi-ukrayini/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/materiali-generalnoyi-shemi-planuvannya-teritoriyi-ukrayini/
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019.pdf
http://urbanua.org/dosvid/zakordonni-pryklady/382
http://urbanua.org/dosvid/zakordonni-pryklady/382


18 Тема 10. Територіальне і функціональне 

зонування території.  

Просторове зонування – визначення загальної 

стратегії довгострокового використання 

території. Функціональне зонування 

детерміноване призначенням і режимом 

використання території. Специфіка 

проектування територій залежно від 

промислової спеціалізації, наявної 

транспортної мережі, системи розселення. 

розміщення підприємств сфери послуг. 

Ієрархія центрів послуг. Нормативи 

розрахунків потреб у закладах культури. 

 

Лекція 

1. Безлюбченко О.С. Планування і благоустрій міст. Навчальний 

посібник  / О.С. Безлюбченко, О.В. Завальний, Т.О. Черноносова. – 

Харків, ХНАМГ, 2011. URL:    

http://eprints.kname.edu.ua/21795/1/СЮ_печ_вар_пл2010_поз.5Н_Пособ

ие_(Планировка).pdf 

2. Генеральна схема планування території України. URL:  

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-

build/materiali-generalnoyi-shemi-planuvannya-teritoriyi-ukrayini/ 

 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 
2 години 

самостійної 

роботи 

 

1 тиждень 

19 Тема 11. Стратегічне просторове планування.  

Просторове зонування. Просторові зони: 

центральне ядро; зона в межах годинної 

транспортної доступності до ядра території; 

периферійна зона. Окремі вимоги до кожної із 

зон. Функціональне зонування.  

Специфіка проектування територій залежно 

від промислової спеціалізації, наявної 

транспортної мережі, системи розселення.  

Територіальне і функціональне зонування 

районів видобувної промисловості, районів 

сільськогосподарського освоєння, районів 

рекреаційного освоєння. 

Стратегічне планування. Система цілей 

стратегії місцевого розвитку: стратегічне 

бачення; пріоритети місцевого розвитку; 

стратегічні цілі; оперативні цілі. Моніторинг 

досягнення цілей і реалізації стратегії.  

 

 

Лекція 

1. Закон України “Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України”. URL: Про 

державне прогнозування ... | від 23.03.2000 № 1602-III (rada.gov.ua) 

2. Берданова О. Стратегічне планування місцевого розвитку. 

Практичний посібник / О. Берданова, В. Вакуленко // Швейцарсько-

український проект “Підтримка децентралізації в Україні” – DESPRO. – 

Київ: ТОВ “София-А”, 2012. – 88 с. URL: 

Strategic_planning_local_development_Despro_2012_ua.pdf (tsatu.edu.ua) 

3. Україна продовжує удосконалювати законодавство відповідно 

до норм ЄС на шляху до декарбонізації та енергонезалежності. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-prodovzhuye-udoskonalyuvati-

zakonodavstvo-vidpovidno-do-norm-yes-na-shlyahu-do-dekarbonizaciyi-ta-

energonezalezhnosti 

4.  A European Green Deal. Striving to be the first climate-neutral 

continent.  URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/ 

european-green-deal_en 

5. Solar Highways. URL: https://www.rijkswaterstaat.nl/ 

english/environment/projects/solar-highways/index.aspx 

 

2 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 години 

самостійної 

роботи 

 

1 тиждень 

 

20-

21 

 

Тема 4. Концепція просторового розвитку 

обраної ОТГ на основі вивчення досвіду м. 

Львова 

 

ІНДЗ 

1. Банк Бізнесу. Відновлена перлина Львова. URL: Банк Бізнесу | 

Відновлена перлина Львова - YouTube 

2. Інноваційний простір замість трамвайного депо: у Львові 

розпочали реалізацію масштабного проекту. URL: Інноваційний простір 
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Тема 12. Просторове планування країн світу.  

ПП у Німеччині, Франції, Норвегії, Швейцарі 
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Тема 13. Досвід адаптації простору у країнах 

Європи у контексті викликів пандемії Covid-

19 

Адаптивні зміни простору у європейських 

країнах у контексті всеосяжного екологічного 

тренду і пришвидшеної цифровізації. 

Передовий досвід Нідерландів, Франції. 

Новітні архітектурні проекти, які враховують 

вимоги пандемії. Зміни на ринку праці; зміни 

у царині освіти, мистецтва. Новітні варіанти 

автономного відпочинку. 
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