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УРБАНІСТИЧНА УКРАЇНА: В ЕПІЦЕНТРІ ПРОСТОРОВИХ ЗМІН

У 2017 році вийшла друком монографія “Урбаністична Україна: 
в епіцентрі просторових змін”, видана за редакцією Костянтина 
Мезенцева, Ярослава Олійника та Наталії Мезенцевої.

У книзі представлено результати урбаністичних досліджень, 
які здійснювалися впродовж останнього десятиліття українськими 
науковцями з позицій суспільної географії. Вони торкаються різних 
аспектів і об’єднані у кілька тематичних напрямів: дослідження 
національної та регіональних мереж і систем міських поселень різних 
типів, їх еволюції та розвитку; вивчення сучасних процесів, що 
відбуваються у містах, зокрема, трансформації публічних просторів, 
вузлових територій, житлових районів Києва; дослідження процесів 
розвитку приміської зони та її специфіки навколо окремих великих 
міст в контексті житлової та комерційної субурбанізації, поширення 
метрополізації та агломерування; визначення шляхів подальшого 
розвитку міських поселень України з врахуванням пріоритетів безпеки 
та комфортності проживання, використання потенціалу індустріальної 
спадщини, формування нового іміджу міст.

Ідея написання монографії виникла на кафедрі економічної та 
соціальної географії Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Поштовхом для цього стало те, що українська заявка
виграла право на проведення у вересні 2017 року в Києві, Дніпрі та Кривому Розі Сьомої 
міжнародної конференції з урбаністичної географії посткомуністичних країн CAT-ference. Її тематика  
“A view on cities from elsewhere” (“Погляд на міста звідусіль”) відкриває можливість представити 
доробок української урбаністичної географії та долучити результати наукових пошуків, отримані в 
процесі дослідження українських міст, до світового урбаністичного дискурсу.

Ми вдячні колегам з різних регіонів за підтримку цієї ідеї, що дало змогу багатогранно представити 
урбаністичну Україну та показати її специфіку не тільки на прикладі Києва та столичного регіону, 
а й Полісся, Харківщини, Луганщини, Дніпропетровщини, Херсонщини, Івано-Франківщини та 
Львівщини.

Монографія продовжує серію наукових праць “Суспільна географія ХХІ століття”, започатковану 
Київським відділом Українського географічного товариства.

Сподіваємось, що книга викличе інтерес у фахівців, наукову дискусію та надихне на нові 
дослідження міських просторів.
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