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Форма проведення                         комбінована 

Тривалість проведення                  1 год. 20 хв. 
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Перелік допоміжних матеріалів:  статистичні джерела розвитку міст, нормативні акти 

  

 
Орієнтований перелік теоретичних питань: 

1. Визначення і сутність процесу урбанізації. Характерні ознаки сучасної урбанізації. 

2. Поняття "урбаністична структура", "територіально-урбаністична структура". 

Субурбанізація, рурбанізація, деурбанізація. 

3. Глобальність урбанізаційних процесів. Фази урбанізації. Характеристика стадій 
урбанізації. 

4. Просторова структура і шляхи формування агломерацій. 

5. Показники урбанізації та урбанізованості території. Поняття урбанізованого розселення. 
6. Місто як інтегральний об'єкт дослідження урбаністики. Дефініції та функції міст.  

7. Ознаки, за якими здійснюються схеми класифікації й типології міст. 

8. Особливості світових урбанізаційних процесів на сучасному етапі розвитку суспільства 

9. Кількісні зміни міського і сільського населення у світовому розрізі та за регіонами. 
10. Критерії виділення міст. Властивості й фактори формування міст. Класифікація міст за 

людністю. 

11. Формування агломераційних і надагломераційних утворень. Перспективи урбанізації 
12. Особливості сучасних урбанізаційних процесів в Україні. 

13. Тенденції розвитку міст у розвинутих країнах і країнах, що розвиваються, регіонально-

диференційований розвиток урбанізаційних процесів. 
14. Урбанізаційна структура України. Міські агломерації. Проблеми урбанізації в Україні. 

15. Поняття урбанізованої системи. Властивості й принципи конструювання урбанізованих 

систем. 

16. Ознаки міста як системи. Підсистеми міста. 
17. Просторовий і функціональний феномен агломерації. Властивості агломерацій. 

18. Етапи розвитку великих міських агломерацій. Критерії виділення меж агломерацій. 

19. Управління агломераціями. Переваги і недоліки агломерацій. 
20. Урбанізований район, зона. Формування мегалополісів у світі 

21. Конкурентоспроможність міста: поняття і основні передумови виникнення. 

22. Маркетинг і брендинг міста. 
23. Оцінювання конкурентоспроможності міста. Рейтинг конкурентоспроможності міст 

світу. 

24. Типізація проблем великих міст. Конфлікти в політичній, економічній, соціальній 

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

їхнього розвитку 

26. Поняття, рівні, завдання, способи реалізації міської політики. 
27. Поняття про сталий (збалансований) розвиток. Основні принципи сталого розвитку.  

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150439


28. Сутність, відмінності й переваги стратегічного планування міського розвитку.  

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

30. Особливості просторового планування в Україні. Функціональне зонування міста. 

31. Стратегічне, середньо- і короткострокове планування. Проблеми системи планування 
розвитку міст в Україні. 

32. Стратегічне планування як інтегральний процес підготовки та прийняття рішень. 

Технологія стратегічного планування. 

33. Динаміка соціально-економічного розвитку м. Київ. 
34. Вплив неолібералізму на урбаністичні процеси міста Київ. 

35. Фінансове забезпечення функцій органів місцевого самоврядування і умовах бюджетної 

децентралізації. Структура дохідної та видаткової частин місцевого бюджету міста Київ. 
36. Оптимізація міського простору Києва: пріоритети й проблеми вирішення. Концепція 

комплексного впорядкування міського простору м. Києва 

37. Інвестиційно-інноваційні чинники зростання міста Київ. Місто у міжнародних 

рейтингах. 
38. Концепція «Київ смарт сіті». 

39. Концепція дослідження рівня життя населення України. Оцінка рівня життя населення 

Києва. 
 

Приклад 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). 

 
Міська агломерація – це  

a. форма територіальної організації суспільства, що розвивається на основі окремих міст і 

характеризується гнучкістю і диверсифікованістю структури їхніх суспільно-територіальних 
комплексів, активністю інноваційної діяльності та високою галузевою, міжгалузевою і 

територіальною інтегрованістю, особливими властивостями соціально-культурного середовища; 

b. порівняно великий ареал розселення з високою густотою населення і високим рівнем розвитку 

міських поселень, який формує систему взаємопов’язаних і взаємодоповнювальних одна одну 
агломерацій різного рангу за наявності різноманітних багатофункціональних центрів; 

c. ареально-лінійне утворення у вигляді гірлянди міст, нанизаних на природні чи транспортні 

шляхи, яка включає декілька урбанізованих районів та вирізняється інтенсивністю розвитку міських 
поселень, а не їхньою кількістю; 

d. компактне територіальне угруповання міських і сільських поселень концентричної форми із 

зонами ядер, об’єднаних у складну динамічну локальну систему різноманітними інтенсивними 
зв’язками – діловими, трудовими, виробничими, комунально-господарськими, культурно-

побутовими, природоохоронними, рекреаційними тощо, а також спільним використанням ресурсів 

даного ареалу. 
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