
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Історія урбанізації з основами урбаністичної 

географії» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 106 Географія освітньою програмою «Економічна, соціальна географія та 

регіональний розвиток». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування та поглиблення знань 

студентів про сучасні урбанізаційні процеси, їх причини, чинники, стадії, напрями; 

ознайомлення з основами теорій урбанізації, історію і сучасний стан міського розселення у 

світі та в Україні, значення міст, агломерацій, мегаполісів та світових міст; отримання 

навичок роботи з інформацією, що стосується урбанізаційних процесів Україні і світі, 

розвиток вмінь щодо аналізу динаміки урбанізаційних процесів у взаємозв’язку з факторами, 

які на них впливають. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- вивчити методологічні засади урбаністичної географії та геоурбаністики, вивчення міст 

та урбанізації; 

- проаналізувати теорії та концепції урбанізації; 

- визначити історичні особливості урбанізації, її витоки, стадії, особливості перебігу, 

- встановити чинники, що зумовлюють урбанізацію,  

- вивчити регіональні та часові особливості урбанізаційних процесів у світі; 

- визначити роль міст, агломерацій, мегаполісів та світових міст у розвитку суспільства; 

-  вивчити генезис, регіональні та часові особливості урбанізаційних процесів в Україні; 

- визначити ключові напрями, проблеми та перспективи урбанізації в Україні та світі.  

1.3. Кількість кредитів – 5.  

1.4. Кількість годин – 150. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 1-й, 2-й 

Лекції 

24 год. 14 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 4 год. 

Самостійна робота 

102 год. 132 год 

 

 

 



 

1.6. Заплановані результати навчання:  

- формування загальних та фахових компетентностей: знання та розуміння 

предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел; знання і використання специфічних для географічних 

наук теорій, парадигм, концепцій та принципів відповідно до спеціалізації; здатність 

ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти у географічній оболонці, їх 

властивості та притаманні ним процеси; здатність проводити дослідження регіонального 

розвитку та різних аспектів територіальної організації суспільства; 

- забезпечення досягнення наступних програмних результатів навчання:  

- знання та розуміння базових понять з теорії географії, а також світоглядних наук,  

основних видів географічної діяльності та їх поділ, особливості організації географічного 

простору, базові уявлення про територіальну організацію суспільства, концепції 

територіальних структур, знання про основні поняття та критерії урбанізації, причини 

виникнення урбанізації у світі та її рушійні сили, джерела і шляхи урбанізації, риси, темпи, 

стадії урбанізації; теорії урбанізації, зокрема концепція урбанізації Дж. Джіббса. 

Урбаністична екологія Р. Парка та Е. Берджесса. Концепція «урбанізм – як спосіб життя» Л. 

Вірта. Композиційна теорія урбанізації Г. Ганса. Теорія субкультури К. Фітера. 

«Соціалістична урбанізація» В. Пароля та А. Ахієзера; первинні мережі міських поселень та 

витоки урбанізації, міське розселення у Стародавньому світі,   Середньовікове міське 

розселення, міське розселення Нового часу; історичний розвиток міського розселення в 

Україні; світові процеси урбанізації у XX ст. Зміна ролі міст, чинники зростання міст, 

тенденції урбанізації, зміни основних показників урбанізації у XX ст., регіональні 

особливості формування урбанізованих мереж; міські агломерації, мегаполіси, світові міста, 

урбанізаційні процеси в Україні, чинники та особливості формування міст, агломерацій, 

субурбій, регіональні особливості формування та розвитку розселенської мережі; напрями та 

перспективи урбанізації в Україні та світі; 

- уміння використовувати на практиці базові поняття з теорії географії, а також 

світоглядних наук, пояснювати особливості організації географічного простору, визначати 

ключові показники урбанізації, її стадії та види, аналізувати причини виникнення та рушійні 

сили,  застосовувати теорії та концепції урбанізації, характеризувати первинні мережі 

міських поселень, особливості розселення у Стародавньому світі, Середньовікові, Новому 

часі; аналізувати урбанізацію як глобальний процес, визначати тенденції та чинники 

урбанізації у різних регіонах та різних періодах, характеризувати міста, агломерації, 

мегаполіси та світові міста, оцінювати їх роль у суспільному розвитку; визначати чинники, 

тенденції та особливості  урбанізації в Україні; формування міст, агломерацій, субурбій, 

комплексна характеристика та оцінка за регіонами України, визначати  сучасні напрями, 

тенденції, проблеми та перспективи урбанізації. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1. Методологічні аспекти вивчення урбанізації та основи урбаністичної 

географії 

Лекція 1. Вступ до курсу. Урбаністична географія як наука. Предмет і завдання курсу, 

його зв’язок з іншими науками. Структура і загальний зміст курсу. Причини виникнення міст 

та урбанізаційних процесів у світі, її рушійні сили. Джерела і шляхи урбанізації. Історія 

географічного дослідження міст. Зародження географії міст. Об'єкт, предмет, мета і завдання 

дисципліни. Місце геоурбаністики в системі наук, її зміст, визначення. Специфіка 

дисципліни. Методологічна база геоурбаністики. 

Лекція 2. Місто як об’єкт дослідження урбаністичної географії. Поняття «місто» та 

основні проблеми його визначення. Міста як складні комплекси дослідження. Основні 

підходи різних наукових дисциплін до вивчення міст. Місто як об'єкт дослідження географії. 

Концепції міста. Критерії та підходи до виділення міст. Базові характеристики, ознаки й 

фактори формування міст.  Типологія і класифікація міст. Просторова та фукціональна 

організація міста. 

Лекція 3. Основні поняття та показники урбанізації. Дефініція поняття урбанізація, 

урбаністичний процес, урбанізм, урбанізованість. Поняття міста, міська агломерація, 

мегаполіс, світове місто. Риси, темпи, стадії урбанізації. Поняття урбанізації та її види: 

субурбанізація, контрурбанізація, рурбанізація. Критерії та показники урбанізації.  

Лекція 4. Теорії та концепції урбанізації. Концепція урбанізації Дж. Джіббса. 

Урбаністична екологія Р. Парка та Е. Берджесса. Концепція «урбанізм – як спосіб життя» Л. 

Вірта. Композиційна теорія урбанізації Г. Ганса. Теорія субкультури К. Фітера. 

«Соціалістична урбанізація» В. Пароля та А. Ахієзера.  Сучасні теорії урбанізації. 

 

Тема 2. Урбанізація як глобальний процес  

 

Лекція 5. Історичний аналіз формування міської мережі та урбанізації. Причини 

появи міст. Первинні мережі міських поселень та витоки урбанізації. Основні історичні 

етапи розвитку міст. Міста і географічний поділ праці. Історичні стадії розвитку міст у 

процесі поглиблення суспільного поділу праці. Риси перших міст. Міста рабовласницького 

суспільства. Міста Стародавнього світу: міста Стародавнього Сходу, міста Античного світу, 

міста Стародавнього Риму. Місто в працях географів, архітекторів, філософів Стародавнього 

світу. Міста феодального суспільства. Середньовічні міста Європи, Америки, Азії. Перші 

колоніальні захоплення і виникнення колоніальних міст. Вплив Великих географічних 

відкриттів на розвиток міст. Нові відомості про міста в епоху географічних відкриттів. Міста 

Європи в епоху Відродження. Містобудівні ідеї Відродження. Міста утопістів. Давньоруське 

місто. Середньовічні міста Русі. Міста світу в Новий час. 

Лекція 6. Світові процеси урбанізації у XX ст. та перші міські агломерації. 

Субурбанізація. Зміна ролі міст, чинники зростання міст. Тенденції урбанізації. Зміни 

основних показників урбанізації у XX ст. Регіональні особливості формування урбанізованих 

мереж. Чинники та особливості формування міських агломерацій. Функціональні та 

регіональні особливості формування агломерацій. Їх значення у суспільному розвитку 

Лекція 7. Формування та розвиток мегаполісів світу. Світові міста. Чинники та 

особливості формування мегаполісів. Регіональні особливості формування та розвитку 

мегаполісів. Їх значення у суспільному розвитку. Концепції світових міст. Чинники та 



 

особливості формування світових міст. Регіональні особливості формування та розвитку 

світових міст Їх значення у суспільному розвитку 

Лекція 8. Розвиток міст в Європі, Америці, Азії в ХІХ і ХХ ст., на початку ХХІ ст. 
Причини появи міст. Первинні мережі міських поселень та витоки урбанізації. Основні 

історичні етапи розвитку міст. Динаміка процесів урбанізації. Перші міські агломерації. 

Зміна ролі міст, чинники зростання міст. Тенденції урбанізації та урбанізованості. Зміни 

основних показників урбанізації у XX ст. Сучасні регіональні особливості формування 

урбанізованих мереж. Міські агломерації: чинники, регіональні та функціональні 

особливості, значення у суспільному розвитку. Мегаполіси та світові міста. Сучасні 

тенденції урбанізації.  

 

Тема 3. Урбанізаційні процеси в Україні 

 

Лекція 9. Історичний розвиток міського розселення в Україні. Формування первинної 

мережі поселень. Передумови сучасних процесів розвитку міст в Україні. Етап зародження і 

становлення міст. Перші міста та їх функції. Зміна міської мережі в Україні. Індустріальний 

період розвитку міст. Період незалежної України.  

Лекція 10-11. Урбогенез та сучасні урбанізаційні процеси в Україні. Чинники, 

особливості прояву, основні етапи. Зміни кількості міського населення в Україні. Кількість 

міського населення по областях та регіонах. Чинники та особливості формування міст, 

агломерацій, субурбій. Регіональні особливості формування та розвитку розселенської 

мережі. Чинники гальмування процесу субурбанізації в Україні. Особливості сучасних 

урбанізаційних процесів в Україні. Урбанізаційна структура України. Міські агломерації. 

Проблеми урбанізації в Україні. Пріоритетні заходи для покращення ситуації. 

Лекція 12. Напрями та перспективи урбанізації в Україні та світі. Сучасні напрями, 

тенденції, проблеми та перспективи урбанізації. Зростання кількості міст, становлення і 

поширення нових форм розселення – урбанізованих територій, міст – супутників, 

агломерацій. Зростання міського населення, концентрація його в найбільших містах. 

Перетворення міст у найбільш важливі елементи системи розселення, зростаюча роль міст у 

житті суспільства. Поширення міського способу життя і типових елементів міської культури 

на все суспільство.  

 

 

 

 



 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів 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             

Тема 1. 

Методологічні 

аспекти вивчення 

урбанізації та 

основи 

урбаністичної 

географії 

50 8 6   36 50 6    44 

Тема 2. Урбанізація 

як глобальний 

процес 

50 8 10   32 50 4 2   42 

Тема 3. 

Урбанізаційні 

процеси в Україні 

50 8 8   34 50 4 2   42 

Усього годин 150 24 24   102 120 14 4   132 

 

 

4. Теми практичних занять 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теоретичні основи урбаністичної географії 2 

2 Місто як об’єкт дослідження  урбаністичної географії 2 

3 Теоретичні основи дослідження урбанізації. Поняття та 

показники, що характеризують урбанізацію.  Теорії урбанізації: 

сутність та сучасна імплементація 

2 

4 Історичний аналіз формування первинних мереж міських 

поселень. Міське розселення Стародавнього світу, Середньовіччя 

та Нового часу. 

2 

5 Урбанізаційні процеси у XX ст. у світі.  Процеси субурбанізації та 

міські агломерації у світі.  Характеристики та значення 

мегаполісів та світових міст у світі. 

2 

6 Просторово-часові та функціональні особливості урбанізації в 

Європі 

2 

7 Просторово-часові та функціональні особливості урбанізації в Азії 2 

8 Просторово-часові та функціональні особливості урбанізації в 

Америці 

2 

9 Просторово-часові та функціональні особливості урбанізації в 

Африці та Австралії 

2 

10 Поточна контрольна робота 2 

11 Часові та регіональні особливості урбанізаційних процесів в 

Україні 

4 

Усього 24 



 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

 

6. Індивідуальне завдання 

Не передбачено 

 

7. Методи навчання  

 пояснювально-ілюстративні,  

 репродуктивні,  

 проблемного викладу, 

 частково-пошукові, 

 дослідницькі методи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Опрацювання теми: Геоурбаністичні дослідження в світовій науці 

та практиці. Геоурбаністичні дослідження в Україні. Усне 

опитування 

10 

2 Опрацювання теми: Поняття міста за різними авторами. Підходи 

до виділення міст у країнах світу. Класифікація міст. Усне 

опитування 

8 

3 Опрацювання теми: Джерела і шляхи урбанізації.  Історичні стадії 

урбанізації.   Причини виникнення урбанізації у світі та її рушійні 

сили. Усне опитування 

8 

4 
Опрацювання теми: Історичний аналіз формування міської мережі.  

Внесок міст у розвиток світової цивілізації.  Феномен 

гіперурбанізації Усне опитування 

8 

5 Опрацювання теми: Перші столиці та їх функції.   Утворення 

перших міст-мільйонників. Усне опитування 
5 

6 
Опрацювання теми: "Екологічний слід" функціонування міст та 

заходи по його зменшенню Усне опитування 

5 

7 Опрацювання теми: Особливості урбанізації в країнах Європи 

Усне опитування 
5 

8 Опрацювання теми: Особливості урбанізації в країнах Азії Усне 

опитування 

5 

9 
Опрацювання теми: Особливості урбанізації в країнах Америки 

Усне опитування 

5 

10 
Опрацювання теми: Особливості урбанізації в країнах Африки 

Усне опитування 
5 

11 Опрацювання теми: Перші міста України. Функції. Просторово-

функціональні особливості. Особливості урбанізації в Україні Усне 

опитування 

10 

12 Опрацювання теми: Особливості урбанізації в Україні. 

Регіональний аналіз показників. Чинники та наслідки урбанізації 

Усне опитування 

10 

13 Підготовка до поточної та підсумкової контрольних робіт 18 

Усього 102 



 

8. Методи контролю 

 Усне опитування (індивідуальне, комбіноване, фронтальне); 

 Обговорення та дискусія,   

 Перевірка практичних робіт; 

 Поточний та підсумковий письмовий контроль. 

 

9. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання   

Т1  

ПЗ 1-3 

Т2  

ПЗ 4-8 

Т3 

ПЗ 9-12 

Контрольна 

робота,  

передбачена 

навчальним 

планом 

Разом  

Підсумк

ова 

(екзамен

аційна) 

робота 

Сума 

10 25 15 10 60 40 100 

 

Т 1, Т 2, … – теми розділів 

 

ПЗ 1, ПЗ 2, … – практичні заняття 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень  

 

Практичне заняття – 5 балів: 

- доповіді за темами – 2 бали; 

- виконання практичних завдань – 2 бали; 

- відповіді на запитання, участь у дискусії – 1 бали. 

 

Контрольна робота, передбачена навчальним планом – 10 балів:  

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 5 *2 бали. 

 

Підсумкова (екзаменаційна) робота – 40 балів: 

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 4 *10 балів. 

 

Шкала оцінювання  

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали оцінювання 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 
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2. Заставецький Т.Б. Стадійність розвитку урбанізаційного процесу в Україні / Т.Б. 

Заставецький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. Серія «Географія». – 2014. – № 2. – С. 17–21. 

3. Буряченко А.Є. Урбанізація в контексті фінансового, демографічного та 

соціального розвитку / А.Є. Буряченко // Вчені записки : зб. наук. праць ; редкол.: А.Ф. 

Павленко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 15. – С. 84–95. 

4. Буряченко А. Урбанізаційні фактори економічного росту / А. Буряченко // Ринок 

цінних паперів України. – 2013. – № 7–8. – С. 13–23. 

5. Гукалова І.В., Омельченко Н.В. Категорія «урбанізація» у понятійній площині 

соціальної географії та інших наук / І.В. Гукалова, Н.В. Омельченко // Вісник Одеського 

національного університету. Серія «Географічні та геологічні науки». – 2015. – Т. 20. – Вип. 

2(24). – С. 96–109. 

6. Горнова Г.В. Урбанистический дискурс западной философии ХХ века / Г.В. 

Горнова // Вестник ЧелГУ. – 2010. – № 16. – С. 180–187. 

7. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. Одеса: Астропринт. 2001. С. 560 

8. Озерова Г.Н., Покішевский В.В. Географія світового процесу урбанізації. Київ: 

Знання, 2001. С. 455 

9. Бичек М.О. Сучасні тенденції світового процесу урбанізації. КНЕУ. 2014. № 3. С. 

88–114 

 

Допоміжна 

 

1. Brezzi M. Assessing Polycentric Urban Systems in the OECD: Country, Regional and 

Metropolitan Perspectives / M. Brezzi1, P. Veneri // OECD Regional Development Working 

Papers. – № 01. – Paris :OECD Publishing, 2014. – 20 p. [Електронний ресурс]. – Режим 
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