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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – формування знань щодо основ міської політики та існуючих передових підходів 

планування міст в сучасних умовах глобалізації, здатності самостійно приймати рішення щодо відбору 
даних та вибору методів досліджень при вивченні міського розвитку у різних просторово-часових 
масштабах, оволодіння навичками управління соціально-економічним і просторовим розвитком міст на 
засадах збалансованого розвитку з метою формування вміння успішно розв’язувати на достатньому 
професійному рівні складні задачі та прикладні проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські 
рішення у сфері географії, природокористування, міського та регіонального розвитку, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог.  

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Здобутий освітній ступінь «бакалавр» та успішне опанування дисциплін «Якість життя населення 

міст та регіонів», «Contemporary Debates in Human Geography (Сучасні дискусії в суспільній 
географії)», «Урболабораторія (Urban lab)»;  

2. Знання теоретичних та прикладних основ суспільної та економічної географії, урбаністичної 
географії, управління розвитком регіону, міського і регіонального планування, концепції сталого 
розвитку; 

3. Сформовані вміння кількісно і якісно аналізувати особливості природних та суспільних процесів у 
географічні оболонці, розробляти, керувати та управляти проектами географічної та 
міждисциплінарної спрямованості, оцінювати і забезпечувати якість робіт, вміти здійснювати 
комплексну оцінку та моніторинг ресурсів і територій, прогнозувати розвиток географічних 
процесів і явищ. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни Навчальна дисципліна «Сучасні концепції міського розвитку» 

сприяє розумінню логіки сучасного розвитку урбанізації як просторового феномена, що визначає головні риси 
організації суспільства – територіальні, економічні, соціальні та екологічні, формує системи міських поселень 
локального, регіонального, національного та глобального рівнів, призводить до появи нових змістів міських 
утворень. Курс окреслює особливості впливу глобалізаційних процесів на функціонування міст і можливі тренди 
їх розвитку у цьому контексті, а також аналізує гострі проблеми, що існують у міському середовищі. 
Аналізуються тенденції розвитку міст в умовах неоліберальної політекономічної доктрини світу. Окремими 
складовими дисципліни є вивчення засад міської політики, основ ландшафтного планування і стратегічної 
екологічної оцінки просторових планів, міського маркетингу та брендингу. З метою пошуку найкращих практик 
щодо міського розвитку детально висвітлюються умови формування, принципи і заходи міської політики 
Європейського Союзу. Аналіз сучасних концепцій нового урбанізму, сталого та інтегрованого міського 
розвитку, креативних, розумних, зелених міст формує у студентів розуміння напрямків збалансованого, 
соціально-орієнтованого розвитку міст з високим рівнем стійкості, якості міського середовища та екологічної 
безпеки, соціальною захищеністю населення. 

  
4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни «Сучасні концепції міського розвитку» полягають у 

наданні студентам загальних та фахових компетентностей, передбачених освітньою програмою «Урбаністика 
та регіональний розвиток» «Urban Studies and Regional Development», зокрема сформувати:  

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК2), 
- Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК7), 
- Здатність до використання законів, теорій, концепцій і парадигм сучасної географії, історії розвитку 

географічних досліджень та ідей для дослідження природно- і суспільно-територіальних систем на 
різних рівнях просторової організації міст і міських систем (СК1),  

- Здатність до наукового аналізу сучасних проблем та особливостей взаємодії природи й суспільства із 
застосуванням принципів раціонального використання територіальних ресурсів, основ законодавства у 
сфері природокористування, міського та регіонального розвитку і планування територій для 
розроблення пропозицій з оптимізації природокористування та забезпечення сталого розвитку регіонів 
(СК2).  

- Здатність самостійно визначати актуальні аспекти у фундаментальних і прикладних напрямах 
природно- і суспільно-географічних досліджень, здобувати нові знання, використовуючи сучасні 
освітні та дослідницькі технології (СК10), розуміння найважливіших проблем розвитку міст на різних 
просторових масштабах в умовах застосування неоліберальних та новітніх підходів у системі 
управління, 

- Здатність критично оцінювати ключові тренди перебігу природно- і суспільно-географічних процесів з 



точки зору формування нових напрямів у наукових дослідженнях (СК11), зокрема щодо новітніх 
підходів до конструювання міст на засадах нового урбанізму, транзитно-орієнтованого розвитку та 
можливості їх застосування на теренах України.  

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та / 
або методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання 
(за необхідності) 

 
Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Поняття: глобалізація, глобалізм, мондіалізація, інтеграція. 
Глобалізаційні тренди і виклики політичного, 
економічного, соціального життя суспільства.  

лекція,  
семінар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тест, бліц 
опитування, 
виконання 
творчих 
робіт, 

виступ, 
презентація, 

реферат, 
іспит 

3% 

1.2 Перпективи глобалізації. Сутність понять глобалізація 3.0.,  
поляризація, острівцізація та коммонізація. Особливості 
розвитку міських систем за різних сценаріїв 
глобалізаційних процесів. 

лекція,  
семінар 

 
3% 

1.3 Сутність міського маркетингу і елементи маркетингової 
діяльності. Поняття «бренд» і «брендинг» та їх атрибути. 
Особливості брендингу територій.  

лекція,  
семінар 

 
3% 

1.4  Сутність неоліберальної моделі економічного і 
політичного розвитку суспільства. Головні ознаки 
неоліберальної урбанізації. Особливості неоліберальної 
міської політики. Рівні неоліберальних урбанізаційних 
процесів. 

лекція,  
семінар 

 
3% 

1.5 Ключові трансформації міського простору у відповідь на 
виклики соціально-економічних неоліберальних процесів. 
Провідні процеси і явища, що змінюють міських простір за 
умов неоліберальної урбанізації.   

лекція,  
семінар 

 
3% 

1.6 Ознаки неолібералізму у пост-радянських містах. Поняття 
і потенційні трансформації нодальних територій міста. 

лекція,  
семінар  

3% 

1.7 Основи міської політики у Європейському контексті. 
Поняття, рівні, завдання, способи реалізації міської 
політики. Механізм міської політики ЄС. Мета і 
найважливіші риси міської політики ЄС сьогодні. 

лекція,  
семінар  

3% 

1.8. Основи управління міськими агломераціями. Сутність 
агломерації як об’єкту управління. Провідні підходи до 
виділення меж міських агломерацій в управлінських цілях. 
Досвід управління агломераціями у США та ЄС. 
Управління агломераціями в Україні: стан та перспективи. 

лекція,  
семінар 

3% 

1.9 Сутність сталого (sustainable) розвитку міст. 
Основоположні документи сталого міського розвитку ЄС. 
Поняття міська стійкість “resilience”. Зміст і складові 
поняття «зелена інфраструктура». 

лекція,  
семінар 3% 

1.10 Основи ландшафтного планування і стратегічної 
екологічної оцінки просторового планування на місцевому 
рівні 

лекція,  
семінар 3% 

1.11 Підходи конструювання міста модернізму: основи і 
принципи формування, приклади, причини виникнення 
нових течій у конструюванні міст.  

лекція,  
семінар 3% 

1.12 Сутність концепції нового урбанізму: мета, завдання, 
організаційна основа, принципи, переваги та недоліки. 
Приклади застосування підходів в США, ЄС.  
Розвиток міст, орієнтованих на транзит.  

лекція,  
семінар 3% 

1.13 Основи інтегрованого міського розвитку. Інтеграція та її 
види. Основоположні документи, мета, цілі, завдання 
інтегрованого міського розвитку ЄС. Особливості 
управління і планування розвитку міст на засадах ІМР.  

лекція,  
семінар 3% 

1.14 Засади концепції розумного міста: визначення, 
характеристики, принципи. Ключові критерії і індикатори 
розумного міста. Особливості управління і планування 
розвитку розумного міста.  

лекція,  
семінар 3% 



2.1 Абстрактно мислити, здійснювати власний пошук, 
опрацьовувати, аналізувати та синтезувати інформацію, 
проводити урбаністичні дослідження на високому 
професійному рівні. 

творча 
робота, 
виступ, 
самостійна 
робота 

виконання 
творчих робіт, 

Case study, 
презентації, бліц 

опитування,  
реферат, іспит 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
до 25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Формулювати задачі щодо моделювання міст і процесів із 
використанням сучасних кількісних та якісних методів 
дослідження, геоінформаційних технологій 

аналітична 
творча 
робота, 
практична 

2.3 Застосовувати наукові знання і практично втілювати їх для 
розробки та впровадження механізмів територіального 
міського планування, проведення моніторингу розвитку 
міст, складання маркетингових стратегій, брендів міст, 
стратегічних планів і програм міського розвитку 

Аналітична 
творча 
робота 

2.4. оцінювати ключові тренди розвитку та аналізувати міські 
простори та їх трансформації, виявляти впливи різних 
соціально-економічних явищ на їх значення та функції.  

творча, 
самостійна 
робота 

2.5.  Формулювати наукові гіпотези, визначати актуальні 
аспекти у процесі соціально-економічного та просторового 
розвитку міста 

творча, 
самостійна 
робота 

2.6 Застосовувати підходи, методи та метрики нового 
урбанізму, транзитно-орієнтованого розвитку до 
конструювання урбанізованих систем локального рівня. 

творча, 
самостійна 
робота, 
виступ 

3 Практичне застосування відповідних методів і прийомів 
отримання, зберігання й аналізу даних та їх належне 
представлення за допомогою сучасних технічних засобів, 
вміння донести і обґрунтувати власну думку. 
Толерантність і відкритість у дискусії. Навички роботи у 
групі, демонстрація лідерських якостей. 

виступ, 
аналітична 
доповідь, 
дискусія 

виконання 
творчих 

аналітично- 
розрахункових 
робіт, Case 

study, 
презентація, 

виступ 

 
 
 

до 13% 

4.1 Самостійність у підборі додаткових джерел наукової і 
статистичної інформації, глибина обробки і своєчасність 
представлення  результатів дослідження  

виступ, 
аналітична 
доповідь, 
дискусія, 

самостійна 
робота 

Case study, 
презентація 

 
до 10% 

4.2. Відповідальність, ініціативність і творчість у процесі 
досягнення цілей в рамках окремих досліджень. Вміння 
самостійно приймати обґрунтовані рішення щодо 
пріоритетності шляхів міського розвитку.  

виступ, 
аналітична 
доповідь,  

самостійна 
робота, 
дискусія 

Case study, 
виступ, 

презентація 

 
до 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання 

                  Результати навчання дисципліни (код) 
Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 

1. Застосовувати набуті теоретичні знання та практичні 
навички для дослідження природно- і суспільно-
територіальних систем на різних рівнях просторової 
організації (ПР01) 

+ + + + + + + + + + + + + + 

2. Формулювати наукові гіпотези, визначати актуальні 
аспекти у фундаментальних і прикладних напрямах 
досліджень, розробляти та управляти проєктами у сфері 
географії, природокористування, міського та 
регіонального розвитку (ПР14) 

+ + + + + + + + + + + + + + 

3. Самостійно оцінювати ключові тренди розвитку 
природно- і суспільно-географічних процесів для 
формування нових напрямів наукових досліджень 
(ПР15) 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 
                  Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання (назва) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4.1 4.2 

1. Застосовувати набуті теоретичні знання та практичні навички 
для дослідження природно- і суспільно-територіальних систем на 
різних рівнях просторової організації (ПР01) 

+ + + + + +  + + 

2. Формулювати наукові гіпотези, визначати актуальні аспекти у 
фундаментальних і прикладних напрямах досліджень, розробляти 
та управляти проєктами у сфері географії, природокористування, 
міського та регіонального розвитку (ПР14) 

+ + + + + + +   

3. 3. Самостійно оцінювати ключові тренди розвитку природно- 
і суспільно-географічних процесів для формування нових напрямів 
наукових досліджень (ПР15) 

      + + + 



7. Схема формування оцінки. Загалом, формування оцінки спирається на «Положення про організацію 
освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», введеного в дію 
наказом № 716‐32 від 31 серпня 2018 року. 

7.1. Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за 
результатами виступів (презентацій), рефератів, творчих робіт (сase study), письмових контрольних робіт 
(тест). 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному рівні 
така: 
 результати навчання – 1.1 –1.14  (знання)   - до 3% за кожен; 
 результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.6)   - до 25%; 
 результати навчання – 3 (комунікація)   - до 13%. 
 результати навчання – 4.1-4.2 (автономність та відповідальність) - до 10% за кожен. 

 
Семестрове оцінювання. У курсі передбачено 2 змістовних частини. У змістовну частину 1 

входять теми: 1 - 3. У змістовну частину 2 – теми 4 - 6. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 
семінарських занять. Завершується дисципліна – іспитом. Обов’язковим для допуску до іспиту є 
виконання всіх творчих робіт і кейсів, успішне написання тестів, виступи з презентаціями та доповідями 
на семінарах. 

Упродовж семестру, після завершення змістовних частин, проводяться тематичні контрольні 
роботи. Рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 36 балів. Для студентів, які набрали сумарно 
меншу від 36 балів (рекомендований мінімум) кількість, обов’язковою умовою для отримання допуску 
до іспиту є написання рефератів за питаннями пропущених чи недостатньо засвоєних тем.  

Підсумкове оцінювання у формі іспиту. Максимальна кількість балів на іспиті - 40 балів, 
мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% максимальної кількості 
балів, відведених на іспит). Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 24 бали до складання іспиту не допускаються. Рекомендований мінімум 
для допуску до іспиту – 36 балів. 

7.2 Організація оцінювання:  
Оцінювання усіх видів робіт здійснюється впродовж семестру, включаючи і самостійну 

роботу та виконання практичних завдань.  
- Практичні роботи за темами 1-2 – термін виконання – до 15 жовтня, 
- Презентації, реферати та виступи за темами 1-2 – термін виконання – до 15 жовтня, 
- Модульна контрольна робота 1  – термін виконання – до 20 жовтня, 
- Практичні роботи за темами 3-4 – термін виконання – до 1 грудня, 
- Презентації, реферати та виступи за темами 3-4 – термін виконання – до 1 грудня, 
- Модульна контрольна робота 2  – термін виконання – до 10 грудня. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ 
№

 т
ем

и 

Назва теми 
Кількість годин 

лекції семінари 
 

самості
йна 

робота 

Змістовна  частина 1. Міські системи в контексті глобальних світових процесів 

1 Розвиток міст в процесі глобалізації. 8 4 33 

2 Особливості розвитку міст в умовах неоліберальної 
урбанізації. 8 4 34 

Змістовна  частина ІІ. Сучасні концепції збалансованого міського розвитку 

3 Міська політика ЄС на основі парадигми 
збалансованого розвитку. 6 3 33 

4 Концепції та інструменти досягнення збалансованого 
міського розвитку.  8 4 33 

всього 30 15 133 
Загальний обсяг 180 год, в тому числі: 
Лекції – 30 год. 
Семінарські заняття – 15 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 133 год. 
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2014. – 419 с. http://www.geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/Geourbanistika.pdf 
2. Дронова О.Л., Нагорний Т.В. Напрямки розвитку України за різними сценаріями 

глобалізаційних процесів / Український географічний журнал 2021, №2, С. 20-31.DOI: 
https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.020 

3. Dronova, O., & Maruniak, E. (2019). Changing the symbolic language of the urban landscape: Post-
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