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Перелік тем для підготовки до тестування:

 
Тема 1. Теоретичні аспекти досліджень урбанізаційних процесів
Визначення  і  сутність  процесу  урбанізації.  Характерні  ознаки  сучасної  урбанізації.

Особливості  просторової  еволюції  урбанізації.  Поняття  "урбаністична  структура",
"територіально-урбаністична  структура".  Субурбанізація,  рурбанізація,  деурбанізація.
Руралізація  міст.  Визначальні  риси  міського  способу  життя.  Глобальність  урбанізаційних
процесів.  Фази  урбанізації.  Характеристика  стадій  урбанізації.  Показники  урбанізації  та
урбанізованості території. Поняття урбанізованого розселення.

Тема 2. Місто як об'єкт дослідження урбаністики
Місто як інтегральний об'єкт дослідження урбаністики. Дефініції міста. Функції міст.

Критерії  виділення  міст.  Властивості  й  фактори  формування  міст.  Ознаки,  за  якими
здійснюються схеми класифікації й типології міст. Класифікація міст за людністю. Комплексна
класифікація монофункціональних міст.

Тема 3. Масштаби і тенденції розвитку процесів урбанізації в сучасному світі
Особливості світових урбанізаційних процесів на сучасному етапі розвитку суспільства.

Кількісні  зміни міського  і  сільського  населення у  світовому розрізі  та за  регіонами.  Тенденції
розвитку міст у розвинутих країнах і країнах, що розвиваються, регіонально-диференційований
розвиток  урбанізаційних  процесів.  Макрополізація  світу.  Формування  агломераційних  і
надагломераційних утворень. Перспективи урбанізації.

Тема 4. Особливості урбанізації в Україні
Передумови сучасних процесів розвитку міст в Україні. Етап зародження і становлення

міст.  Індустріальний період розвитку міст.  Період незалежної України.  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.

Тема 5. Системний аналіз міста й урбанізованих систем
Застосування  системного  аналізу  в  урбаністиці.  Поняття  урбанізованої  системи.

Властивості  й  принципи  конструювання  урбанізованих  систем.  Ознаки  міста  як  системи.
Підсистеми міста. Соціально-економічний паспорт міста.

Тема 6. Найкрупніші форми міського розселення
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Просторовий  і  функціональний феномен агломерації.  Просторова структура  і  шляхи
формування агломерацій. Властивості агломерацій. Етапи розвитку великих міських агломерацій.
Критерії виділення меж агломерацій. Управління агломераціями. Переваги і недоліки агломерацій.
Урбанізований район, зона. Формування мегалополісів у світі.

Тема 7. Конкурентоспроможність міста як фактор розвитку
Конкурентоспроможність  міста:  поняття  і  основні  передумови  виникнення.

Індикатори  конкурентоспроможності.  Класифікації  факторів  конкурентоспроможності.
Маркетинг  і  брендинг  міста.  Оцінювання  конкурентоспроможності  міста.  Рейтинг
конкурентоспроможності міст світу.

Тема 8. Міста як арени конфліктів
Типізація проблем великих міст. Конфлікти в політичній, економічній, соціальній сферах,

а також у сфері взаємовідносин між людиною та природою. Шляхи розв'язання міських проблем.
Проблеми малих міст України і можливі напрямки їхнього розвитку.

Тема 9. Міжнародний досвід здійснення міської політики. Європейський контекст
Поняття,  рівні,  завдання,  способи  реалізації  міської  політики.  Еволюція  становлення

міської  політики  ЄС.  Ключові  принципи  і  напрями  міської  політики  ЄС.  Механізм  міської
політики ЄС. Мета і найважливіші риси міської політики ЄС сьогодні.

Тема 10. Концепція сталого (збалансованого) міського розвитку
Поняття про сталий (збалансований)  розвиток.  Основні  принципи сталого розвитку.

Підходи і рівні управління щодо досягнення сталого розвитку. Правові основи переходу України до
сталого розвитку. Концепція сталого розвитку міста.

Тема  11.  Планування  соціально-економічного  та  просторового  розвитку  міст  в
Україні

Теоретичні  аспекти  планування  розвитку  міст.  Аналіз  і  прогноз.  Сучасні  завдання
планування соціально-економічного  розвитку  міста.  Складники  системи планування соціально-
економічного і просторового розвитку міста. Особливості просторового планування в Україні.
Функціональне  зонування  міста.  Стратегічне,  середньо-  і  короткострокове  планування.
Проблеми системи планування розвитку міст в Україні.

Тема 12. Стратегічне планування міського розвитку
Стратегічне  планування  як  інтегральний  процес  підготовки  та  прийняття  рішень.

Сутність,  відмінності  й  переваги  стратегічного  планування  міського  розвитку.  Технологія
стратегічного  планування.  Основні  елементи  типового  підходу  та  етапи  стратегічного
планування  розвитку  міста.  Стратегічне  бачення  і  стратегічні  цілі.  Система  моніторингу
виконання стратегічного плану дій. Фінансування стратегії розвитку міста.

Тема 13. Тенденції соціально-економічного розвитку
Основні  показники  соціально-економічного  розвитку  міста.  Динаміка  соціально-

економічного  розвитку.  Інвестиційно-інноваційні  чинники  зростання.  Місто  у  міжнародних
рейтингах. Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року: пріоритети, цільові індикатори та
інструменти реалізації. 

Тема 14. Функціонально-просторові зміни столиці України
Методологічні підходи до виділення вузлових територій міста. Вузлові території Києва,

їх  сучасна трансформація.  Вплив  неолібералізму  на  урбаністичні  процеси міста.  Оптимізація
міського  простору:  пріоритети  й  проблеми  вирішення.  Стратегічне  планування  соціально-
просторового  розвитку  міста.  Концепція  комплексного  впорядкування  міського  простору
м. Києва. 

Тема 15. Фінансово-бюджетне забезпечення розвитку
Фінансове забезпечення функцій органів місцевого самоврядування і умовах бюджетної

децентралізації.  Структура  дохідної  та  видаткової  частин  місцевого  бюджету  міста.



«Громадський  бюджет» як  інструмент активних  громадян,  що допомагає  змінити місто на
краще.

Тема 16. Рівень життя населення та перспективи розвитку міста
Рівень  життя  населення  міста  з  урахуванням  специфіки  розвитку  соціально-

економічних процесів на сучасному етапі. Світовий досвід досліджень рівня життя. Концепція
дослідження рівня життя населення України. Оцінка рівня життя населення Києва. Концепція
«Київ смарт сіті». 

 
Приклади тестів:

Сучасне місто включає наступні підсистеми:
a. економічну, інноваційну, населення, містоутворювальну, містообслуговуючу;
b. містосередовищну, населення, містоутворювальна, екологічну, соціальну;
c. культурну, інформаційну, економічну, інвестиційну, соціальну;
d. містосередовищну, населення, містоутворювальну, містообслуговуючу, соціальну.

Містоутворювальна підсистема міста включає:
a.  підприємства промисловості, транспорту, будівництва та інші незалежно від розмірів і форми
власності, що визначають спеціалізацію міста та його місце в територіальному поділі праці;
b. установи, організації й підприємства, що забезпечують надання медичних й освітніх послуг,
допомогу соціально незахищеним верствам, духовні та інші нематеріальні потреби людей;
c. територію з її ландшафтом, природними ресурсами і забудовою;
d.  міське господарство, від якого залежить життєзабезпечення місто (транспорт, водопостачання,
торгівля тощо).
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