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ВИВЧЕННЯДИСЦИПЛІНИ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ
ПІДІЙТИ ДО РОЗУМІННЯ УРБАНІЗАЦІЇ ЯК
ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ, ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ
ПЕРЕХОДУ ВІД ТРАДИЦІЙНИХ
(ДОІНДУСТРІАЛЬНИХ) ДО ІНДУСТРІАЛЬНИХ І
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ФОРМ МІСЬКОГО
ЖИТТЯ. ОКРІМ ТОГО, ПОГЛИБЛЕНЕ
ВИВЧЕННЯ УРБАНІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ДОЗВОЛЯЄ ЗРОЗУМІТИ ЕВОЛЮЦІЮ
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПОДІЛУ МІСЬКОГО
ПРОСТОРУ, УПРАВЛІННЯ МІСТАМИ, МІСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОВІДНОЇМЕНТАЛЬНОСТІ

Мета

н а вч а л ь н о ї

ди сц и п л ін и



Мета 
курсу

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ,
ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ І КУЛЬТУРНИХ
ЧИННИКІВ ЗАРОДЖЕННЯ ТА
ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКИХ ОСЕРЕДКІВ
ЗАХІДНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА РІЗНИХ
ЕТАПАХ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ (ВІД
ПОЯВИ ПЕРШИХ МІСЬКИХ ГРОМАД
АНТИЧНОГО СВІТУ ДО
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ
СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ І
ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІСТ

П.



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ

•4,5 
кредита

•135
годин

•2 модулі •28 годин лекцій

•26 годин 

практ ичних  

робіт

•81 година

самост ійної

роботи

•іспит



Модуль 1

Трансформація міського життя 

на українських землях

Тема 1. Місто і село середньовічної Русі.

Тема 2. Українське місто ранньомодерної

доби.

Тема 3. Модернізація і урбанізація на 

українських землях наприкінці ХVІІІ – на 

початку ХХ століття. 

Тема 4. Місто в Україні в радянські часи.

ЗМІСТ КУРСУ

Модуль 2

Формування і розвиток міської 
цивілізації в європейському 
культурно-історичному 
просторі

Тема 5. Античні поліси: феномен 

військова-політичної та соціально-

правової організації.

Тема6.Середньовічні європейські

міста в історії західної цивілізації.

Тема 7. Європейська урбанізація в 

ранньомодерний і Новий час (XVI –

початок XX ст.).

Тема 8. Сучасні міста Європи:

проблеми та перспективи розвитку.



Модуль 3

Тема 9. Генеза та співвідношення міського та муніципального права. 

Тема 10. Міста як складові державного простору: центр-периферійні відносини.

Тема 11. Поняття та структура міської правової системи. 

Тема 12. Правові системи деяких сучасних українських міст.

ЗМІСТ КУРСУ



ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ЗДОБУВАЧІ БУДУТЬ МАТИ ЗМОГУ:

- розумітися в предметі та завданнях історичної урбаністики, вміти виявляти основні причини

еволюції міських форм життя від традиційних, через індустріальні до постіндустріальних,

факторів їх еволюції і на сьогодні.

- зіставляти форми і методи політико-правових трансформацій міського простору в умовах

актуальної наразі адміністративної реформи

- визначати особливості формування міської культури і ментальності містянина

- аналізувати, визначати і прогнозувати зміни у соціальному, етнічному і професійному складі

міського населення, розуміти динаміку міської демографії

- характеризувати умови існування людини конкретної епохи, зміни її світогляду, приватний

простір містян.

- виявляти взаємозв’язок між науково-технічним розвитком суспільства і змінами в

повсякденному житті представників міської цивілізації

- засвоїти нові підходи і напрями в сучасній літератур з теми, знати термінологію , вільно

дискутувати, обґрунтовуючи власну позицію, проводити наукові дослідження, зокрема, і на

міждисциплінарному рівні.



Шкала оцінювання



СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
HUMAN GEOGRAPHY

Суспільна географія - це
наука про загальні та
специфічні закони та
закономірності територіальної
організації суспільства, 

механізми дії та форми прояву
їх у територіальних суспільних
системах, що функціонують у
просторово-часовому
географічному просторі.

Суспільна географія вивчає
і аналізує в єдності тріаду
Населення - Господарство -

Природа, взаємозв'язки між
ними.



• МЕТА КУРСУ: СФОРМУВАТИ ЗНАННЯ ПРО ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ, ЇЇ ПРИРОДНО-

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА

РОЗМІЩЕННЯ ПРОВІДНИХ ГАЛУЗЕЙ ТА МІЖГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ, А ТАКОЖ ВЕЛИКИХ РЕГІОНІВ

УКРАЇНИ, МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СВІТІ.

ЗАВДАННЯ КУРСУ: СФОРМУВАТИ ПРАКТИЧНІ
НАВИЧКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ СТАНУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ
ТА ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ, ВИЗНАЧЕННЯ
ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ;  ДАВАТИ ОЦІНКУ
ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ
УКРАЇНИ; ВИЗНАЧАТИ ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНО-

РЕСУРСНОГО, ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
УКРАЇНИ; ГАЛУЗЕВУ СТРУКТУРУ ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ;  ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ СИЛ
УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ; 

ХАРАКТЕРИЗУВАТИ ТЕРИТОРІАЛЬНУ СТРУКТУРУ
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ; ЗНАТИ ОСНОВНІ
ФОРМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
УКРАЇНИ.



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

1. ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ І СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ.

2. РОЗСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА.

3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІКИ

УКРАЇНИ. ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ ТА

ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА.

 ГАЛУЗІ ПЕРВИННОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

 ГАЛУЗІ ВТОРИННОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

 ГАЛУЗІ ТРЕТИННОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

5. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО – ГЕОГРАФІЧНОГО

РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ

6. ЗОВНІШНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ЇХ РОЗВИТКУ



 УКРАЇНСЬКА 
ДЕРЖАВНІСТЬ: 

РЕГІОНАЛЬНО-ПРАВОВІ 
АСПЕКТИ



• МЕТА КУРСУ: ПРОАНАЛІЗУВАТИ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ; ЗАКОНОДАВЧУ БАЗУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ; АДМІНІСТРАТИВНУ ТА ФІНАНСОВУ РЕФОРМУ МІСЦЕВОГО 
САМОУПРАВЛІННЯ; СФОРМУВАТИ ЗНАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА СУСПІЛЬНО-
ГЕОГРАФІЧНІ ПАРАМЕТРИ ДЕРЖАВНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА КОРДОНІВ УКРАЇНИ; СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ СТОЛИЦІ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ; ПРО 
ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ, ЇЇ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, 
ГЕОПОЛІТИКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ.

• ЗАВДАННЯ КУРСУ: СФОРМУВАТИ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ АНАЛІЗУ НАУКОВОЇ СУСПІЛЬНО-
ГЕОГРАФІЧНОЇ УКРАЇНОЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ; ЗДАТНІСТЬ ПРАЦЮВАТИ З ДЖЕРЕЛАМИ ЮРИДИЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ, АНАЛІЗУВАТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВУ БАЗУ; ЗДІЙСНЮВАТИ ПОШУК СТАТИСТИЧНОЇ ТА 
ДОВІДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ГЕОПОЛІТИЧНОГО, ЕКОНОМІКО-, ТРАНСПОРТНО- 
ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ; РОБИТИ САМОСТІЙНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ; РОЗРОБЛЯТИ, 
АНАЛІЗУВАТИ І ПРЕЗЕНТУВАТИ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ З ПИТАНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

1. ІСТОРІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НА 
ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

2. УКРАЇНА НА СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ПОЛІТИЧНІЙ 
КАРТІ СВІТУ. 

3. ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА АКВАТОРІЇ СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, КОРДОНИ  УКРАЇНИ.

4. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ СТАНОВИЩЕ, ПРИРОДНО-
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

5. ДЕРЖАВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. 
СТОЛИЦЯ УКРАЇНИ.

6. УКРАЇНА В ГЛОБАЛЬНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ. 
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА 
РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 



Українське питання в центрі геополітичних

трансформацій ХХ-ХХІ століть
Призначення – усвідомлення місця України в світі та пошуку

нею  шляхів реалізації національних інтересів у 

геополітичному просторі ХХ – ХХІ ст.

Мета: ретроспективний аналіз геополітичних факторів, що

визначали міжнародне становище України та її

зовнішньополітичний курс.



Після завершення курсу

ви зможете:
- Синхронізувати основні події 

геополітичного розвитку України з 

геополітикою світових держав і 

осмислювати їх у межах єдиної 

концепції.

- Знати історію зовнішньої політики 

України, та ті геополітичні фактори, які 

визначали її зміст.

- Вирізняти відомих суспільно-

політичних діячів, чия позиція 

впливала на формування геополітичної 

орієнтації України. 

- Аналізувати чинники 

внутрішньополітичного життя, що 

справляли вплив на визначення 

оптимальної парадигми зовнішньої 

політики України.



Українське суспільство: історична
пам'ять, ідентичність, регіоналізм



В Україні сформувалися суперечливі інтерпретації багатьох історичних подій та епох, їх

підхоплюють політичні конкуренти та різні громадські групи. Існують різні пам’яті про цілу низку 

подій, особистостей, організацій, історичних періодів. Розділена пам’ять про минуле породжує

значні проблеми. Оскільки колективна пам’ять та колективна національна ідентичність тісно

пов’язані, то національну колективну пам’ять можна окреслити як «історичний вимір національної

ідентичності». Конфлікти навколо пам’яті перешкоджають створенню єдиної національної

ідентичності. Політика історичної пам'яті має сприяти побудові згуртованої національної

ідентичності та життєздатної і стабільної демократичної держави. Історична пам’ять і ідентичність в 

Україні має регіональні особливості.



Навчальна дисципліна

«Українське суспільство: 

історична пам'ять, 

ідентичність, регіоналізм» 

вивчає проблеми

співвідношення історії та 

пам'яті, історичної

/культурної пам'яті та 

ідентичності, регіональні

особливості формування

історичної пам’яті і 

ідентичності в 

українському суспільстві.



.
Згідно з вимогами навчальної програми здобувачі повинні знати:

- Компоненти чи структурні елементи історичної пам’яті. Роль 

історичної пам’яті та історіографії у формуванні історичної

свідомості. Рівні історичної свідомості і умови їх формування.

- Процеси і закономірності пам’яті. Відмінності пам’яті

автобіографічнаої і історичної.  Теорію колективну пам'яті як 

соціального феномена  М. Хальбвакса. Теорію суспільної пам’яті П. 

Коннертона та його концепцію «сім видів забування». Теорія

«культурної пам’яті» Я. Ассмана.

- Поняття «політика пам’яті». Теорія «політики пам’яті» Я. Кубіка та 

М.Бернхарда: «режими пам’яті»,  мнемонічні воїни, мнемонічні

плюралісти, мнемонічно байдужі. Концепцію «політики пам’ті» 

сучасної України

- Теорію П. Нора про «місця пам’яті» та дискусії навколо неї. 

Процес перетворення пам’яті на комеморацію, як засіб сприяння

об’єднанню спільноти. Засоби використання історичної пам’яті як 

комеморації в СРСР, сучасній Росії та Україні.

- Теоретичні основи історичної регіоналістики: поняття «регіон», 

«регіоналістика», «історична регіоналістика», предмет, об’єкт, 

функції та завдання історичної регіоналістики. Вплив регіональних

особливостей на формування історичних уявлень і націогнальної

ідентичності в українському суспільстві.



Згідно з вимогами навчальної програми здобувачі повинні уміти:

- працювати з такими специфічними видами історичних джерел, як ego – джерела, 

фотографії, документальні і художні фільми та ін., науковою літературою

- робити порівняльний аналіз, узагальнення, давати критичну оцінку фактам з історії

України;

- вміти аргументовано, на основі фактичного матеріалу відстоювати власні погляди на 

проблемні теми курсу, 

- толерантно ставитися до інших думок, брати участь у дискусіях; робити історичний, 

логічний і теоретичний аналіз фактів і подій у проблемному і хронологічному вимірах.

- використовувати цифрові медіа та інструментів для фіксації суспільнозначимих подій, 

досліджень, представлення, популяризації історії та комеморації
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