
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК 31 

2. Назва: Територіально-просторове планування. 

3. Тип: вибірковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,0. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Придатко О.М., старший 

викладач, Наконечеа Ж.В. асистент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• оперувати основними категориями і методами дисципліни при вирішенні професійних 

завдань;  

• аналізувати проблеми та процеси та знаходити шляхи вирішення проблем, які 

виникають під час професійної діяльності; 

• розробляти та здійснювати обґрунтування оптимальних управлінських рішень щодо 

планування розвитку територій; 

• приймати обґрунтовані рішення;  

• застосовувати знання в практичних ситуаціях і проводити дослідження на 

професійному рівні. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Геодезія, Основи 

земельного кадастру та права, Кадастр, Управління урбанізованими територіями. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Організація і 

управління виробництвом, Управління нерухомістю, Геоінформаційне забезпечення 

кадастрових систем. 

12. Зміст курсу: Просторове планування к контексті сталого розвитку. Сутність і 

поняття розселення, як основи територіально-просторового планування. Основи 

стратегічного планування. Законодавчі вимоги до територіально-просторового планування. 

Просторовий аналіз фінансово-економічного та природного потенціалу території. 

Прогнозування сценаріїв розвитку території та визначення пріоритетів майбутнього 

розвитку. Формування дорожньої карти розвитку територіально-просторового розвитку 

території. Містобудівна та землевпорядна документація з просторового планування. 

Організація розроблення та затвердження містобудівної документації. Використання 

просторової документації в практичній діяльності. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Берданова О. Оперативне планування реалізації стратегії територіального розвитку : 

практичний посібник / [О. Берданова, Є. Фишко] ; Швейцарсько-український проект 

"Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO". – К. : ТОВ "Софія-А", 2012. – 48 с. 

2. Основи регіонального управління в Україні. Підруч. (з грифом МОН України) / За ред.: 

В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.:НАДУ, 2011. – 635 с. 

3. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник / В. М. Геєць, Т. С. 

Клебанова, О. І. Черняк та ін. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. – 396 с. 

4. Посібник з питань просторового планування для уповноважених органів містобудування 

та архітектури обєднаних територіальних громад : навчальний посібник / Група радників з 

впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою». – 

Київ 2019: URL: http://www.rdpa.regionet.org.ua/215 

5. Пушкар З., Пушкар Б. Стратегічне планування регіонального розвитку // Українська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



наука: минуле, сучасне й майбутнє. – випуск 13. – 2008. [Електронний ресурс]: – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Un_msm/2008_13/Puskar.pdf 

6. Кукса І.М., Гончаров Є.В. Черняков І.С. Стратегічне планування соціально- 

економічного розвитку регіону [Електронний ресурс]: - Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_17/Kulsa_Gonc.pdf 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи викладання: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: залік в кінці 7 семестру. 

   Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання індивідуальних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 

 
В.о. завідувача кафедри, 

к. т. н., доцент       А.Г. Ліщинський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ОК 31 
2. Title: Territorial SpatialPlanning. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4. 

6. Semester when the discipline is studied: 7. 

7. Number of established ECTS credits: 4,0. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Prydatko O.M., Senior 

Lecturer,  Nakonechna Zh.V. assistant. 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must be able: 

• to operate the main categories and methods of discipline in solving professional problems;  

• to analyze problems and processes and find ways to solve problems that arise during 

professional activity; 

• to develop and substantiate the optimal management decisions regarding the planning of the 

development of territories; 

• to make informed decisions;  

• to apply knowledge in practical situations and conduct research at a professional level. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, control measures. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: Geodesy, Fundamentals of Land 

Cadastre and Law, Cadastre, Urban Area Management. 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Organization and 

management of production, Property management, Geoinformation support of cadastral systems. 

12. Course contents: Spatial Planning for the Context of Sustainable Development. The essence and 

concept of resettlement, as the basis of territorial-spatial planning. Fundamentals of Strategic 

Planning. Legislative requirements for territorial spatial planning. Spatial analysis of the financial, 

economic and natural potential of the territory. Forecasting scenarios for the development of the 

territory and determining the priorities of future development. Formation of a road map for the 

development of territorial-spatial development of the territory. Urban and land-based documentation 

on spatial planning. Organization of development and approval of city-planning documentation. Use 

of spatial documentation in practice. 

13. Recommended educational editions: 
1. Berdanova O. Operational Planning for the Implementation of the Territorial Development 

Strategy: A Practical Guide / [O. Berdanova, E.Fishko]; Swiss-Ukrainian project "Support to 

Decentralization in Ukraine - DESPRO". - K.: LLC "Sofia-A", 2012. - 48 p. 

2. Fundamentals of regional governance in Ukraine. Handbook (with the stamp of the Ministry of 

Education of Ukraine) / Ed.: V.M.Vakulenko, M.K.Arlatoy. - K.: NAPA, 2011. - 635 p. 

3. Models and methods of socio-economic forecasting: a textbook / VM Heyets, T. S. Klebanov, O. 

I. Chernyak and others. - Kh.: VD "INZHEK", 2005. - 396 p. 

4. Spatial Planning Guide for Authorized Urban Planning and Architecture of the Joint 

Territorial Communities: Training Manual / Group of Advisers on the Implementation of the State 

Regional Policy in Ukraine of the U-LEAD Program with Europe. - Kyiv 2019: URL: 

http://www.rdpa.regionet.org.ua/215 

5. Pushkar Z., Pushkar B. Strategic planning of regional development // Ukrainian science: past, 

present and future. - Issue 13. - 2008. [Electronic resource]: - Access mode: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Un_msm/2008_13/Puskar.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Kuksa I.M., Goncharov E.В,. Chernyakov I.S. Strategic planning of socio-Economic development 

of the region [Electronic resource]: - Access mode: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_17/Kulsa_Gonc.pdf 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 22 hours, practical classes – 20 hours, independent work – 78 hours. Total – 120 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, using multimedia 

presentations. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final control: test at the end of the 8th semester. 

    Current control (100 points): testing, questioning, performing individual tasks. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Acting Head of the Department,   

Candidate of Engineering, Associate Professor    A.G. Lishchynskyi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


