




1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 8 / 240 

Курс 3  

Семестр 5,6  

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
8 

Обсяг кредитів 8  

Обсяг годин, в тому числі: 240  

Аудиторні 112  

Модульний контроль 16  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота 112  

Форма семестрового контролю Залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою курсу «Політична регіоналістика» є осягнення основних тенденцій, 

причин та наслідків розвитку світу, долучення до системних знань в сфері 

сучасної політичної регіоналістики шляхом систематизованого основних теорій 

організації просторово-територіальних систем, процесів регіоналізації та 

розвитку регіонів; формування практичних умінь і навичок, необхідних для 

комплексного розуміння та інтерпретації регіональних політичних процесів 

сучасності, а також для критичного аналізу суспільно-політичного розвитку 

регіонів Української держави, специфіки протікання процесів становлення, 

структурування та трансформації політичних інституцій у регіонах України на 

сучасному етапі розвитку держави. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

оволодіти наступними компетентностями: 

 Вирішення комплексних проблем (розвиненість рефлексії). 

Здатність до багатоступеневої практичної і пізнавальної діяльності, направленої 

на подолання великої кількості перешкод між численними динамічними 

змінними цілями та умовами (ЗК-01). 

 Управління людьми. Навички роботи у групі, розподіл функцій в 

колективній роботі; здатність впливати на людей задля отримання бажаного 

результату; здатність розуміти людей; здатність динамічно вирішувати складні 

управлінські завдання (ЗК-04). 

 Когнітивна гнучкість. Здатність до одночасного вирішення 

кількох завдань; прагнення до розширення меж наявних знань; готовність до 

пізнання нового і неперервного навчання, до опанування нових знань та 

стратегій/способів мислення (ЗК-10). 

 Аналітичні компетенції. Спроможність отримувати якісну 

інформацію на основі кількісних даних; спроможність розробляти 

експериментальні та спостережні дослідження й аналізувати дані, отримані на 

їхній основі (ФК-09). 

 Для тематичної спеціалізації «Аналітика соціальних процесів». 

Навички формування поглибленого розуміння соціальних процесів у сучасному 

суспільстві та моделювання сучасними науковими методами конструктів для 

досліджень соціальної структури і суспільних трансформацій, що передбачено 

навчальним планом в рамках зазначеної спеціалізації (ДФК-01).   

 

3. Результати навчання за дисципліною  

 Здатність продемонструвати знання різних форм і методів 

наукового гуманітарного пізнання, сучасних соціальних й етичних проблем, 

наукових шкіл, напрямків, концепцій; вміння реконструювати  історичний 



поступ світової філософії, етапи її розвитку, еволюцію основних філософських 

ідей та проблем (ПРН-01-у). 

 Знаходити необхідну інформацію з різних джерел, упорядковувати 

її, оцінювати її достовірність та пояснювати значущість (ПРН-07-у). 

 Здатність описати права і свободи людини та громадянина та 

інтерпретувати їх в контексті сучасних трансформаційних процесів (ПРН-05-с). 

 Для тематичної спеціалізації «Аналітика релігійних процесів». 

Уміння засвоювати систему релігієзнавчого знання, що дозволяє застосовувати 

критичний підхід при аналізі складних процесів суспільного життя та етичної 

поведінки в ньому, сформують різносторонній духовно-етичний та 

інтелектуальний багаж, сприятимуть опануванню правилами наукового 

пізнання світу та морально досконалої позиції в ньому (ДПРН-02). 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план  

 

І СЕМЕСТР 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

разом у тому числі 

л пр с.р. 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Політична регіоналістика як наука та 

навчальна дисципліна. 

9 2 2 5 

Тема 2. Історія розвитку політичної 

регіоналістики. 

9 2 2 5 

Тема 3. Теорії політичної регіоналістики й 

територіального розвитку. 

9 2 2 5 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 1 29 6 6 15 

Змістовий модуль 2.  

Тема 4. Регіональні політичні процеси, 

регіональна влада та еліти. 

11 2 4 5 

Тема 5. Регіональні політичні процеси, 

регіональна влада та еліти. 

11 2 4 5 

Тема 6. Регіональні особливості політичного 

режиму. 

10 2 2 6 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 2 34 6 10 16 

Змістовий модуль 3.  

Тема 7. Політичні інститути у регіональній 

політичній ситуації. Політичні партії та 

групи впливу.   

11 2 4 5 

Тема 8. Регіональні політичні конфлікти.  13 2 6 5 

Тема 9. Територіально-політична 

децентралізація. 

9 2 2 5 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 3 35 6 12 15 

Змістовий модуль 4.  

Тема 10. Регіональна політична культура. 11 2 4 5 

Тема 11. Регіональний політичний розвиток і 

процеси глобалізації. 

9 2 2 5 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 4 22 4 6 10 

Разом годин 120 22 34 56 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ СЕМЕСТР 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

разом у тому числі 

л пр с.р. 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Сучасний регіоналізм: світовий 

досвід. 

11 2 4 5 

Тема 2. Формування держав-націй: 

територіально-політичні стратегії і роль 

регіонів. 

11 2 4 5 

Тема 3. Теоретичні основи регіональної 

політики. 

10 2 2 6 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 1 34 6 10 16 

Змістовий модуль 2. 

Тема 4. Регіональна політика в розвинутих 

країнах світу 

14 2 6 6 

Тема 5. Регіональна політика в країнах, що 

розвиваються 

11 2 4 5 

Тема 6. Регіональна політика в 

постсоціалістичних країнах 

11 2 4 5 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 2 38 6 14 16 

Змістовий модуль 3. 

Тема 7. Формування Української держави: 

історико-культурні фактори регіоналізації 

України. 

10 2 2 6 

Тема 8. Регіоналізм як чинник політичного 

процесу у сучасному українському 

суспільстві   

10 2 2 6 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 3 22 4 4 12 

Змістовий модуль 4. 

Тема 9. Регіональна політика в Україні та 

проблеми розвитку регіонів 

12 2 4 6 

Тема 10. Регіональна політика в Україні та 

проблеми розвитку регіонів 

12 2 4 6 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 4 26 4 8 12 

Разом годин 120 20 36 56 

Разом за курс 240 42 70 112 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Програма навчальної дисципліни 

 

І СЕМЕСТР 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

Тема 1. Політична регіоналістика як наука та  

навчальна дисципліна. 

Політична регіоналістика в системі наук про політику. Ступінь 

розробленості проблематики політичної регіоналістики. Співвідношення 

понять «політична регіоналістика», «регіональна політологія», 

«регіонознавство», «регіональна політика», «геополітика». Політична 

регіоналістика – регіональна політологія – регіональна політика. Об’єкт та 

предмет дослідження.  

Місце політичної регіоналістики в системі суспільних наук. Порівняльний 

аналіз політичної регіоналістики з політичними і географічними науками. 

Політична регіоналістика і політичні процеси в регіонах. Методи політичної 

регіоналістики. Функції політичної регіоналістики. Політичні, економічні, 

географічні, юридичні, культурологічні, історичні, філософські аспекти 

регіоналізму. 

Регіон як об’єкт міждисциплінарних досліджень. Комплексна дефініція 

регіону. Розуміння регіону в північноамериканській і європейській традиції, 

уявлення про регіон радянських дослідників, сучасні трактування регіону в 

Україні і Європі. Регіон: політичний, економічний, культурний, ментальний. 

Місце регіону в територіальній організації суспільства. Проблема 

політичного статусу регіону. Сучасні підходи до виділення регіону на Заході і 

пострадянському просторі. Регіон: економічний, політичний, культурний, 

ментальний. 

Умови та витоки розвитку політичної регіоналістики в Україні. Проблеми 

становлення політичної регіоналістики в сучасній Україні. Дослідження 

відносин між центром і регіонами в Україні як передумова формування 

національної політичної регіоналістики (економічні, соціологічні, правові, 

політичні). 

 

Основні поняття теми:  
Регіоналістика; політична регіоналістика; політичні процеси; регіон; 

регіон: політичний; економічний, культурний, ментальний. 

 

Тема 2. Історія розвитку політичної регіоналістики. 

Проблематика регіоналізму в закордонній та вітчизняній політичній 

думці. Зародження політичної регіоналістики як міждисциплінарної теми в 

межах географії, державного права, історичного краєзнавства, соціології. 

Інституціоналізація політичної регіоналістики як напрямку політичної 

науки ХХ століття. Сучасні центри політико-регіональних досліджень в 

Європі та Північній Америкці. 



Етапи становлення політичної регіоналістики. Становлення політичної 

регіоналістики на пострадянському просторі. 

Регіоналістика в контексті політико-географічного підходу. Ф. Ратцель 

про роль регіонів в структурі політичного простору. Моделі взаємовідносин 

«центр-періферія» за С. Терроу: дифузно-ізоляційна, залежно-маргінальна, 

модель бюрократичної інтеграції. Роботи Ф. Дж. Тернера, Р. Хартшорна, У. 

Бернхема. Теорія дифузії іновацій Т. Хегерстранда. 

Макрорегіональна проблематика регіональних політичних досліджень 

ХІХ – початку ХХ ст. (Г.Тюнен, Х.Маккіндер та інші). «Екологічний підхід» 

А.Зігфрида. Проблема «центр-периферія» у регіональних політичних 

дослідженнях. Регіональна іконографія (Ж.Готтманн). Неофункціоналізм 

(К.Дойч, Е.Хаас). Регіональні політичні дослідження у 60-ті рр. ХХ ст. 

(П.Тейлор, Р.Джонстон, С.Роккан). Регіональні політичні дослідження кінця 70-

х рр. ХХ ст.  

Регіоналізм та європейська інтеграція (О.Вавер, К.Дуве, М.Кітинг, 

Г.Маркс). Роль регіону в складі національної держави та європейських 

процесах (Г.Герстенлауер, К.Дезідері, Х.Лауфер). Проблема прикордонного, 

транскордонного співробітництва, регіональної ідентичності (У.Брірлі, 

Р.Франкенберг, Й.Шаубауер).  

Регіоналістика в контексті порівняльного федералізму. Концепції Д. 

Елазара, С. Патерсона, Ж.-М. Денкена. Вітчизняна традиція порівняльного 

федералізму. Регіональналістика в контексті теорій синергетики. Концепція 

«багатоскладових суспільств» А. Лейпхарта. Теорія «соціальних водорозділів» 

С. М. Ліпсета і С. Роккана. 

Становлення політичної регіоналістики в Україні: основні наукові центри, 

напрямки досліджень, своєрідність вітчизняної традиції. Перспективи розвитку 

політичної регіоналістики в Україні. 

 

Основні поняття теми:  
Регіоналізм; політико-географічна регіоналістика; порівняльний 

федералізм; «центр-періферія»; макрорегіон; прикордонне й транскордонне 

співробітництво; регіональна ідентичність.  

 

Тема 3. Теорії політичної регіоналістики й територіального розвитку. 

Основи політико-географічного аналізу. Держава як категорія політичної 

географії і геополітики; фрагментація й інтеграція як державотворчі процеси 

(Ж. Готтман і Р. Хартшорн); державне будівництво в контексті еволюції 

територіальних систем (С. Роккан); електоральна географія. Економічний і 

культурний детермінізм у поясненні процесів територіального та регіонального 

розвитку.  

Цивілізаційний підхід до аналізу територіальних проблем. 

С. Хантінгтон  – зіткнення цивілізацій як загроза внутрішній стабільності 

держав. Теорії суверенітету та їхні інтерпретації в поясненні 

внутрішньодержавних відносин.  



Класичні підходи до політичного суверенітету (Ж. Боден і Ж.-Ж. Руссо); 

інтерпретації політичного суверенітету в есе батьків-засновників США (А. 

Медісон, Дж. Гамільтон, Дж. Джей) та «суверенітету народу» у працях Т. 

Джеферсона; нове бачення проблеми політичного суверенітету в роботі В. 

Острома «Зміст американського федералізму»; теорія співсуспільної демократії 

А. Лейпхарта. 

 

Основні поняття теми:  
Територіальні системи; теорії суверенітету; теорія «суверенітету народу»; 

теорія співсуспільної демократії; теорія «багатоскладового суспільства»; теорія 

«соціальних водорозділів». 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  

 

Тема 4-5. Регіональні політичні процеси, регіональна влада та еліти. 

Поняття регіонального політичного процесу, його критерії. Структура 

регіонального політичного процесу. Модель базового регіонального 

політичного процесу. Особливості регіонального політичного процесу. 

Множинність існуючих моделей взаємовідносин центру і регіонів. Моделі 

відносин «регіон-центр» і їх характеристика (моделі домінування, впливу, 

взаємодії, співучасті, відчуженості). Рівень впливу центру і інтереси регіонів. 

Ступінь самостійності регіонів. «Політичний договір» як основний механізм 

розмежування компетенції, відповідальності, сфер впливу.  

Регіональне представництво в центральних органах влади. Регіональний 

лобізм: форми, інститути, методи. 

Поняття «регіональна еліта». Структурний аналіз регіональної еліти. 

Сутність соціогенетичного підходу. Географічний підхід у визначенні 

структури регіональної еліти. Специфіка етнічного підходу до визначення 

структури регіональної еліти. Місце і роль регіональної еліти у політичній 

системі суспільства: аналіз різноманітних аспектів політичного впливу 

регіональної еліти.  

 

Основні поняття теми:  
Регіональний політичний процес; регіональна політика; державне 

управління; федеральний округ; міжрегіональна інтеграція; поляризація 

регіонів; моделі відносин «регіон-центр»; регіональний лобізм; регіональна 

еліта. 

 

 

Тема 6. Регіональні особливості політичного режиму. 

Поняття «регіональний політичний режим». Межі допустимості вживання 

терміну «регіональний політичний режим». Операційна цінність поняття 

«регіональний політичний режим». Гетерогенність та федеративність держави 

як умови наявності регіонального політичного режиму. Вивчення регіонального 



політичного режиму: сутність методу персоніфікації. Формально-правові 

(юридичні) параметри регіонального політичного режиму.  

Типологія регіональних політичних режимів. Типи регіональних 

політичних режимів за показниками динаміки розвитку (стабільні, 

середньостабільні, нестабільні). Типологізація регіональних політичних 

режимів за особливостями прийняття та реалізації політичних рішень. 

Авторитарні та ліберальні регіональні політичні режими. Характерні риси 

моноцентричних та поліцентричних (колегіальних) регіональних політичних 

режимів. Специфіка домінантних та функціональних регіональних політичних 

режимів.  

Класифікація регіональних політичних режимів за рівнем диференціації: 

консолідовані та неконсолідовані регіональні політичні режими. Поділ 

регіональних режимів за показником наявності опозиції: характеристика 

безальтернативних та конкурентних регіональних політичних режимів. 

Специфіка ідеологізованих та прагматичних політичних режимів (критерій 

впливу партійно-ідеологічних установок). Відкриті та закриті регіональні 

політичні режими. 

 

Основні поняття теми:  
Регіональний політичний режим; гетерогенність держави; федеративність 

держави; регіональні політичні режими: відкриті та закриті, авторитарні та 

ліберальні, моноцентричні та поліцентричні, безальтернативні та конкурентні, 

ідеологізовані та прагматичні. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ  

 

Тема 7. Політичні інститути у регіональній політичній ситуації.  

Політичні партії та групи впливу.  

Проблема регіоналізації партійної системи. Основні фактори  

виникнення та розвитку регіональних партій. Феномен регіональної партії. 

Регіональна партія як інститут регіонального впливу. Поняття та ознаки 

регіональної партії.  

Класифікація регіональних партій. Характерні риси монорегіональних та 

ареальних регіональних партій. Домінуючі та аутсайдерські регіональні партії.  

Характерні ознаки монопольних та конкуруючих регіональних партій. 

Представницькі та непредставницькі регіональні партії. Специфіка 

етнорегіональних і територіальних регіональних партій.  

Діагностика процесу актуалізації груп впливу. Дійсні та потенційні 

регіональні групи впливу і тиску. Виявлення причин появи/відсутності 

регіональних груп впливу. Фактори появи регіональних груп впливу. Ендогенні 

та екзогенні фактори оформлення регіональних груп впливу. Специфіка 

«економічних», «географічних» та «етнічних» груп впливу. Оцінка відносин 

між регіональними групами впливу: важливість електорального аналізу.  



Типологія регіональних груп впливу за їх політичним позиціонуванням. 

Характерні риси латентно-опозиційних груп. Правлячі та опозиційні групи. 

Відмінності амбівалентних та полівалентних груп регіонального впливу. 

Нейтральні функціональні групи регіонального рівня. Специфіка локальних 

груп регіонального впливу. Дослідження засобів та форм впливу регіональних 

груп впливу. 

 

Основні поняття теми:  
Регіоналізація партійної системи; регіональні партії; класифікації 

регіональних партій: монорегіональні та ареальні, домінуючі та аутсайдерські, 

монопольні та конкуруючі, представницькі та непредставницькі, 

етнорегіональні і територіальні; регіональні групи впливу. 

 

Тема 8. Регіональні політичні конфлікти. 

Поняття «регіональний конфлікт». Природа регіональних конфліктів. 

Виміри регіональних конфліктів. Горизонтальні регіональні конфлікти як 

фактор розвитку держави. Специфіка регіональних політичних конфліктів. 

Дослідження динаміки регіональних політичних конфліктів. Етнополітичний 

конфлікт як різновид регіонального політичного конфлікту вертикального 

характеру.  

Стратегії врегулювання регіональних політичних конфліктів. Сутність 

інтеграційної стратегії врегулювання регіональних політичних конфліктів. 

Умови застосування інтеграційної техніки при врегулювання регіональних 

політичних конфліктів. Дослідження сецесії/іреденти як механізму 

врегулювання регіональних політичних конфліктів. «Сироти сецесії» - як 

проблемний кейс врегулювання регіональних політичних конфліктів. 

Характеристика консоціації як стратегії врегулювання регіональних політичних 

конфліктів. Аналіз можливості застосування консоціативних механізмів для 

врегулювання етнорегіональних та етнополітичних конфліктів. Деволюція як 

стратегія врегулювання регіональних політичних конфліктів. 

 

Основні поняття теми:  
Регіональний конфлікт; етнополітичний конфлікт; динаміка регіональних 

політичних конфліктів; стратегії врегулювання регіональних політичних 

конфліктів; сецесія; іредента; консоціація; деволюція; консоціативні механізми 

врегулювання регіональних політичних конфліктів. 

 

 

Тема 9. Територіально-політична децентралізація. 

Поняття «децентралізація». Територіально-політична асиметрія як 

політична нерівність регіонів. Поняття «форалістичний лад». Децентралізація в 

унітарних державах. Дослідження глибини децентралізації та існуючих 

елементів асиметрії. Аналіз тенденцій децентралізації. Сутність асиметричної 

децентралізації.  



Особливості моделі регіону з особливим статусом: аналіз рівня 

керованості. «Регіоналістська держава» як проміжна форма між унітарною та 

федеративною державою. Аналіз рівню симетричної регіоналізації. Діагностика 

процесів симетричної децентралізації.  

Моделі унітарної держави. Порівняльний аналіз централізованої 

унітарної держави та частково децентралізованої держави.  

Постколоніальні моделі децентралізації. Сутність французької моделі 

деколонізації. Різновиди монархічної моделі децентралізації. 

 

Основні поняття теми:  
Децентралізація; асиметрична децентралізація; територіально-політична 

асиметрія; форалістичний лад; моделі децентралізації. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV 

 

Тема 10. Регіональна політична культура. 

Культурно-історичні та соціально-економічні передумови розвитку 

регіональної ідентичності. Основні елементи регіональної ідентичності. 

Розвиток політичної (регіональної) ідентичності як результат стратегій 

політичних акторів.  

Аналіз впливу регіональної ідентичності на сприйняття 

загальнонаціональних політичних проблем: особливості електоральної 

поведінки. Оцінка релевантності культурних передумов для оформлення 

регіональних політичних рухів. Вплив елементів політичної культури на 

розвиток регіонів.  

Сутність регіональної політичної культури. Політичні культури 

субнаціональних територіальних одиниць: типологія Д.Елазара. Психо-

соціальний профіль регіону як показник регіональної політичної культури.  

Співіснування регіональної та національної політичних культур. Умови 

існування регіональної політичної культури. Діагностика факторів, що 

визначають сутність регіональної політичної культури. Політичний регіоналізм 

як вираз регіональної політичної культури. 

 

Основні поняття теми:  
Регіональна ідентичність; електоральна поведінка; регіональна політична 

культура; політичні культури субнаціональних територіальних одиниць; психо-

соціальний профіль регіону. 

 

Тема 11. Регіональний політичний розвиток і процеси глобалізації. 

Національні та субнаціональних територіальні спільноти в сучасному 

світі. Глобалізація як поєднання процесів концентрації і централізації, з одного 

боку, та процесів деконцентрації і децентралізації, з іншого. Аналіз 

взаємовідносин глобалізації та місця (локальності). Глобалізація як зіткнення 



локальностей (clash of localities). Оцінка нових підходів до організації 

просторів.  

Сутність глокальної реорганізації простору. Формування нового 

принципу територіальності (відмова національних держав від ущемлення 

усього «локального»). Дослідження «поведінки» регіонів. Роль політичних 

інститутів у сприйнятті регіонами процесів глобалізації. Типи регіонів. 

Характерні особливості метрополітенських/центральних регіонів. 

Старопромислові регіони: особливості реагування на процеси глобалізації. 

Регіони-держави: кордони, основні критерії.  

Сутність глобалізаційних процесів та їх вплив на регіональні політичні 

процеси. Виникнення поняття «глобалізація». Різновиди глобалізаційних 

процесів. Концепція формування глобального виміру людської свідомості 

Р. Робертсона. Тонка, експансіоністська, широка, дифузна глобалізація. 

Інтегруючий тип регіоналізації чи глобалізації. Типи регіонального розвитку 

(інтеграція, дезінтеграція, інтегрування). Роль антиглобалістів в регіональних 

політичних тенденціях. 

Можливості адаптації регіонів до процесів глобалізації. Регіоналізм – 

альтернатива глобалізму. Глобалізація, глокалізація, локалізація, націоналізм і 

космополітизм – зміст і зв’язки концептів. Роль вивчення процесів глобалізації 

для політичної регіоналістики. 

 

Основні поняття теми:  
Спільноти національні та субнаціональні; глобалізація як зіткнення 

локальностей; формування нового принципу територіальності: регіони 

метрополітенські, центральні, старопромислові, регіони-держави; глобалізація; 

адаптація регіону до процесів глобалізації; глокалізація, локалізація, 

націоналізм, космополітизм. 

 

 

ІІ СЕМЕСТР 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

Тема 1. Сучасний регіоналізм: світовий досвід. 

Регіоналізм, регіоналізація і глобалізація. Регіоналізм як «вимоги 

регіонів», регіоналізація як «відповідь центру», регіоналізм як соціокультурна 

доктрина. Види регіоналізму: політичний, економічний, культурний.  

Європейський досвід регіоналізації. Підсумки регіоналізації: досвід 

федеративної Бельгії, регіоналізованих унітарних держав – Італії, Іспанії і 

Великобританії, унітарних держав передання повноважень – Франції, 

Нідерландів, Португалії.  

Європейський Союз – національна держава – регіон. Хартія регіоналізації 

в Європі. Ідея «Європи регіонів».  



Просторові особливості української держави. Історико-культурні фактори 

регіоналізації української держави. Економічна розмаїтість регіонів, динаміка 

міжрегіональних диспропорцій. Зовнішні фактори регіоналізації України. 

 

Основні поняття теми:  
Регіоналізм як «вимоги регіонів», регіоналізація як «відповідь центру», 

регіоналізм як соціокультурна доктрина; види регіоналізму: політичний, 

економічний, культурний; Хартія регіоналізації в Європі; «Європа регіонів»; 

історико-культурні фактори регіоналізації української держави. 

 

Тема 2. Формування держав-націй:  

територіально-політичні стратегії та роль регіонів. 

Типи територіально-державного устрою: загальна характеристика. 

Первинні елементи територіального устрою суспільства. Територіальні системи 

країн світу. Політико-територіальний та історико-культурний устрій держав. 

Регіональний фактор в територіальному устрої різних країн. Політичні 

технології урегулювання просторових протиріч в закордонних країнах.  

Сучасні реформи політико-територіального устрою. Процеси 

децентралізації і регіоналізація. Централізація і децентралізація як моделі 

внутрішньодержавних відносин. Унітарна, децентралізована, федеративна і 

конфедеративна форми державності. Квазіфедеративна держава. Основні 

поняття територіальної структури (територія, простір, регіон, район, ареал, 

штат, комуна тощо). Регіоналізація і районування. 

Регіоналізм і спроби реформування адміністративних систем 

Великобританії, Нідерландів, Португалії і Греції. Успіх регіоналізації в Бельгії, 

Франції, Італії та Іспанії. 

 

Основні поняття теми:  
Територіальний устрій суспільства; територіальні системи країн світу; 

держава: унітарна, децентралізована, федеративна і конфедеративна форми 

державності, квазіфедеративна; централізація і децентралізація як моделі 

внутрішньодержавних відносин; територія, простір, регіон, район, ареал, штат, 

комуна. 

 

Тема 3. Теоретичні основи регіональної політики.  

Сутність, структура і науковий фундамент регіональної політики. Об’єкти 

і суб’єкти регіональної політики. Три основні аспекти регіональної політики: 

зовнішній, внутрішньорегіональний і зміцнення ролі регіонального рівня у 

територіальній організації держави.  

Зміст, цілі, завдання, принципи та функції регіональної політики. Види і 

напрями регіональної політики. Регіональна політика як складова національної 

стратегії соціально-економічного розвитку. Нормативно-правова база 

регіональної політики.  

Теорії регіональної політики. Посткейнсіанська теорія і неокласичний 

регіональний підхід. Теорія незбалансованого розвитку. Суспільні теорії 



регіоналізму. Ринкова модель регіональної політики. Нова парадигма 

регіональної політики – регіональний саморозвиток.  

Закордонний досвід формування й здійснення регіональної політики. 

Історичні етапи формування регіональної політики в країнах світу. Сучасні 

проблеми формування та здійснення регіональної політики. Формування та 

реалізація регіональної політики.  

Методи формування та засоби реалізації регіональної політики. 

Макроекономічні регулятори. Системні підходи до активізації розвитку 

регіонів. Пряме державне регулювання. Інструменти регіональної політики. 

Проблемні регіони. Території з особливим економічним режимом. Спеціальні 

економічні зони як інструмент регіональної політики.  

Регулювання діяльності спеціальних зон. Території пріоритетного 

розвитку. Оцінка ефективності регіональної політики.  

Стратегічне планування регіонального розвитку. Роль програмно-

цільового методу в розв’язанні завдань регіональної політики. Регіональні 

програми. Цільова комплексна програма. Програмні заходи. Оцінка варіантів 

програми. Практика регіонального програмування.  

Районування і розробка стратегії регіонального розвитку. Концепція-ідея 

розвитку регіону. Структура концепції. Стратегічне регіональне планування. 

Реалізація стратегічних цілей регіону. 

 

Основні поняття теми:  
Регіональна політика, об’єкт і суб’єкт регіональної політики, зміст, цілі, 

завдання, принципи та функції регіональної політики; теорії регіональної 

політики, макроекономічні регулятори регіональної політики, державне 

регулювання, інструменти регіональної політики, особливі економічні режими, 

спеціальні економічні зони, стратегічне планування регіонального розвитку, 

ефективність регіональної політики, регіональні програми розвитку. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  

 

Тема 4. Регіональна політика в розвинутих країнах світу. 

Історія зародження регіональної політики в розвинутих країнах. 

Специфіка регіонального розвитку і регіональної політики розвинутих країн 

світу. Цілі і завдання регіональної політики в розвинутих країнах.  

Федералізм і регіональна політика США. Основні етапи розвитку 

регіональної політики в США. Перші регіональні програми розвитку регіонів 

(долина р. Теннессі, Аппалачі та ін.). Механізми обґрунтування федеральної 

допомоги в розвитку окремих ареалів і районів. Особливості сучасної 

регіональної політики США.  

Нерівномірність регіонального розвитку Європейського Союзу. Окремі 

типи регіональних проблем в ЄС. Основні етапи розвитку регіональної 

політики ЄС. Концепції спільного розвитку. Особливості сучасного етапу 

розвитку регіональної політики Європейського Союзу. Економічні і правові 

рамки проведення ЄС регіональної політики.  



Основні напрями регіональної політики ЄС.  

Цілі і принципи наднаціональної регіональної політики ЄС. Сучасна 

інституційна структура регіональної політики ЄС. Цілі, структурні фонди, 

застосовані заходи, програми спільного розвитку, ініціативні програми та 

інструменти регіональної політики. Особливості фінансування регіональної 

політики ЄС. Система регіонального планування в європейських країнах. 

Реалізація програм та організації, котрі приймають участь у них. Концепція 

субсидіарності і партнерства. Координація національної політики і політики 

ЄС.  

Реформування регіональної політики ЄС після останнього його 

розширення. Регіональна політика найбільш розвинутих країн ЄС: Німеччини, 

Великобританії, Франції, Італії, Іспанії, країн Бенілюксу та скандинавських 

країн.  

Специфіка і основні принципи регіональної політики в Японії, Канаді, 

Австралії, ПАР та інших розвинутих країнах. 

 

Основні поняття теми:  
«Розвинуті країни» світу, регіональна політика розвинутих країн світу, 

федералізм і регіональна політика, програми розвитку регіонів США, 

регіональний розвиток Європейського Союзу, регіональна політика ЄС, 

регіональна політика Японії, система регіонального планування. 

 

Тема 5. Регіональна політика в країнах, що розвиваються. 

Цілі і завдання регіональної політики в країнах, що розвиваються. 

Структура регіональної політики слаборозвинутих країн світу.  

Особливості регіонального розвитку країн, що розвиваються. Історична 

спадщина і процеси перехідного періоду. Нормативно-правова база 

регіональної політики. Підняття рівня соціально-економічного розвитку 

регіонів – ключовий напрям регіональної політики країн, що розвиваються. 

Основні принципи регіональної політики слаборозвинутих країн. Роль центру і 

проблеми відносин центру з регіонами. Прогнозування і програмування 

регіонального розвитку. Інституційні й економічні механізми державної 

регіональної політики в країнах «третього світу».  

Особливості, специфіка, основні принципи і напрями регіональної 

політики в нових індустріальних країнах Азії, Латинської Америки і Африки. 

Досвід регіональної політики в Індії, Бразилії, Аргентині, Індонезії, Мексиці, 

Південній Кореї та інших країнах. Вільні економічні зони як рушії 

регіонального розвитку в країнах «третього світу».  

Концептуальні підходи до розвитку регіонів та стратегія вирішення 

регіональних проблем в окремих країнах. Приклади вирішення регіональних 

проблем і реалізації проектів. 

 

Основні поняття теми:  
Країни «третього світу», особливості регіонального розвитку країн, що 

розвиваються, рівень соціально-економічного розвитку регіонів, інституційні 



механізми державної регіональної політики, економічні механізми державної 

регіональної політики, вільні економічні зони. 

 

Тема 6. Регіональна політика в постсоціалістичних країнах. 

Цілі і завдання регіональної політики в постсоціалістичних країнах. 

Структура регіональної політики постсоціалістичних країн.  

Особливості регіонального розвитку Російської Федерації. Історична 

спадщина і процеси перехідного періоду. Посилення неоднорідності 

економічного простору і проблемні регіони. Нова стратегія регіонального 

розвитку Росії. Нормативно-правова база регіональної політики. Основні 

принципи регіональної політики Росії. Роль центру і проблеми відносин центру 

з регіонами. Прогнозування і програмування регіонального розвитку. 

Інституційні й економічні механізми державної регіональної політики.  

Особливості, специфіка, основні принципи і напрями регіональної 

політики країн СНД, Центрально-Східної Європи, Китаю. Нормативно-правова 

база розвитку регіональної політики в постсоціалістичних країнах. 

Концептуальні підходи до розвитку регіонів та стратегія вирішення 

регіональних проблем в окремих постсоціалістичних країнах. 

 

Основні поняття теми:  
Постсоціалістичні країни, стратегія вирішення регіональних проблем, 

принципи і напрями регіональної політики постсоціалістичних країн, 

прогнозування і програмування регіонального розвитку. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ  

 

Тема 7. Формування Української держави:  

історико-культурні фактори регіоналізації України. 

Поняття адміністративно-територіальний поділ (АТП) і його основні 

функції. Підходи до реформування АТП в Україні: історія і сучасність. 

Дореволюційні проекти адміністративного устрою України. Три сучасних 

підходи до реформування АТП: федералізація, ущільнення областей, 

збереження існуючого обласного поділу. Особливості проведення 

адміністративної реформи. 

Підходи до географічного моделювання регіональної структури. Модель 

«центр-периферія» і концепція дифузії інновацій: теоретичні основи і правила 

практичного застосування в політичній регіоналістиці. Держава як 

багаторівнева система «центр-периферія». Поняття «напівпериферія». Вузлові 

райони в регіональній структурі держави. Дифузія політичних інновацій як 

територіальний процес: типи та бар’єри дифузії інновацій. 

Концепція балансу відносин «центр-регіони». Регіон і центр в балансі 

відносин: рівень, зміст, форми реалізації інтересів в системі «центр-регіони». 

 

Основні поняття теми:  



Адміністративно-територіальний поділ (АТП), реформування АТП в 

Україні; сучасні підходи до реформування АТП: федералізація, ущільнення 

областей, збереження існуючого обласного поділу; моделювання регіональної 

структури, держава як багаторівнева система «центр-периферія», «вузловий 

район», «напівпериферія». 

 

Тема 8. Регіоналізм як чинник політичного процесу у сучасному  

українському суспільстві. 

Політичні і соціально-економічні причини поляризації та інтеграції 

регіонів. Політичні партії як суб’єкти регіонального політичного процесу. 

Форми участі політичних партій в регіональному політичному процесі. Групи 

інтересів і політичні партії в регіонах. Історичні підвалини формування 

партійних систем на місцях. Радянський досвід. 

Партійна система України: регіональний вимір. Регіональні партії і рухи: 

структура і функції. 

Місцеве самоврядування в Україні. Історичні форми, етапи і інститути 

територіального управління і місцевого самоврядування в Україні. 

Конституційні принципи організації місцевого самоврядування в Україні.  

Відповідальність місцевого самоуправління перед державою: стосунки між 

рівнями влади. Структура і функції місцевого самоврядування. Система 

місцевого самоуправління в Україні: регіональний і місцевий рівень. 

Різноманітність типів і принципів територіального управління і місцевого 

самоврядування. 

Центральна і регіональна еліта: механізми взаємодії і комунікації. Вплив 

регіональних еліт на українську політику: інститути і неформальні механізми. 

Особливості позиціонування і легітимації елітних груп в регіональному 

політичному процесі і суспільстві. Система відносин регіональних правлячих 

еліт і інших політичних елітних груп, політичної і економічної еліти. 

Регіональні еліти, їх характеристики і ознаки. Модель владних відносин в 

регіоні. Структура регіональної політичної еліти. Зміна вертикальної 

мобільності еліт в кінці 1980-х-початку 1990-х років. Сучасні концепції 

трансформації еліт в Україні. Процеси формування, інституціоналізації, 

функціонування, відтворення і еволюції регіональних політичних еліт. 

Механізми спадкоємності регіональних еліт. Фактори регіонального еліто 

утворення. Клієнтелізм в українських регіонах. 

 

Основні поняття теми:  
Поляризація регіонів, інтеграція регіонів; форми участі політичних партій в 

регіональному політичному процесі, місцеве самоврядування в Україні, 

центральна і регіональна еліта, легітимація регіональних елітних груп, 

клієнтелізм. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV 

 

Тема 9-10 Регіональна політика в Україні та проблеми розвитку регіонів  



Історія розвитку регіональної політики в Україні. Суспільно-географічна і 

економічна концепції регіонального розвитку України. Концептуальні 

положення політики регіонального розвитку в Україні. Концепція 

раціонального розміщення продуктивних сил України.  

Концепція суспільно-географічного районування та адміністративно-

територіальною устрою України. Концепція регіонального управління 

соціально-економічним розвитком України.  

Сучасні моделі суспільно-економічної макрорегіоналізації України. 

Основні принципи і критерії регіоналізації. Схеми економічного районування 

України М. І. Долішнього, Ф. Д. Заставного, М. М. Паламарчука, М. Д. Пістуна. 

В. А. Поповкіна, О. І. Шаблія та ін. Загальна характеристика регіонів України 

та основні проблеми їх розвитку. 

Економічна і соціальна регіональна політика в Україні. Регіональні 

програми. Цілі і завдання розробки регіональних програм. Інвестиційна 

політика в регіональному розвитку.  

Державне регулювання інвестиційної діяльності. Регіони України в 

конкурентному ринковому середовищі. Геоекономічні пріоритети 

регіонального розвитку України.  

Механізми реалізації регіональної політики. Зовнішньоекономічні зв’язки 

в забезпеченні розвитку продуктивних сил регіонів.  

 

Основні поняття теми:  
Регіональна політика Української держави; концепції регіонального 

розвитку України: суспільно-географічна, економічна, адміністративно-

територіальною устрою, суспільно-географічного районування, концепція 

раціонального розміщення продуктивних сил, концепція регіонального 

управління соціально-економічним розвитком України; моделі суспільно-

економічної макрорегіоналізації України, геоекономічні пріоритети 

регіонального розвитку України. 
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1 Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 3 3 2 2 

2 
Відвідування практичних 

занять 
1 3 3 5 5 6 6 3 3 

3 
Робота на практичних 

заняттях  
10 3 30 5 50 6 60 3 30 

4 
Виконання завдань для 

самостійної роботи  
5 3 15 3 15 3 15 2 10 

5 
Виконання модульної 

контрольної роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом - - 76 - 98 - 109 - 70 

Кількість балів (І семестр) 353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IІ СЕМЕСТР 

№ 
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Вид діяльності студента 
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1 Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 2 2 2 2 

2 
Відвідування практичних 

занять 
1 5 5 7 7 2 2 4 4 

3 
Робота на практичних 

заняттях  
10 5 50 7 70 2 20 4 40 

4 
Виконання завдань для 

самостійної роботи  
5 3 15 3 15 2 10 2 10 

5 
Виконання модульної 

контрольної роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом - - 98 - 120 - 59 - 81 

Кількість балів (ІІ семестр) 358 

Максимальна кількість балів 711 (353+358) 

Розрахунок коефіцієнта 100/711=0.14 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним 

матеріалом. Упровадження в практику навчальної програми різноманітних 

форм самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу 

шляхом подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у 

взаємозв’язку теорії та практики. 

Мета самостійної роботи студентів:  

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності 

студентів;  

- формування умінь і навичок самостійної розумової праці;  



- розвиток морально-вольових зусиль;  

- формування в студентів потреби безперервного самостійного 

поповнення знань як необхідної умови професійного становлення.  

Завдання самостійної роботи студентів: 

 - навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами 

інформації;  

- творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;  

- формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи. 

Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях: 

– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних 

тем; 

– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого 

засвоєння програмного матеріалу; 

– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок; 

– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду 

наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних 

проблем або прогнозів за обраною тематикою; 

– презентація та захист результатів виконання вибіркового 

дослідницького завдання. 

Самостійна робота студентів повинна забезпечити:  

- системність знань та засобів навчання;  

- володіння розумовими процесами;  

- мобільність і критичність мислення;  

- володіння засобами обробки інформації;  

- здібність до творчої праці. 

 

 Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

№ 

з/п 
Критерії оцінювання роботи 

Максимальна 

кількість балів 

1 Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2 Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3 Обґрунтування висновків 0,5 бали 

4 Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5 Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 

 



І СЕМЕСТР 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Регіональна політика в США  5 

2 Регіональна політика в Німеччині  5 

3 Регіональна політика в Росії  5 

4 Регіональна політика у Франції  5 

5 Регіональна політика у Великобританії  5 

6 Регіональна політика в Японії  6 

7 Регіональна політика в країнах Бенілюксу  5 

8 Регіональна політика в скандинавських країнах 5 

9 Регіональна політика в Канаді 5 

10 Регіональна політика в Нідерландах 5 

11 Регіональна політика в Португалії 5 

 Разом  56 

 

IІ СЕМЕСТР 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Регіональна політика в Іспанії  5 

2 Регіональна політика в Італії  5 

3 Регіональна політика в пострадянських країнах  6 

4 Регіональна політика в країнах Центральної Європи  6 

5 Регіональна політика в країнах Центрально-Східної Європи 5 

6 Регіональна політика в Польщі  5 

7 Регіональна політика в країнах, що розвиваються  6 

8 Регіональна політика в Китаї  6 

9 Регіональна політика в Індії 6 

10 Регіональна політика в Австралії 6 

 Разом  56 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному 

вигляді або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль 

знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу змістового модуля. 

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, залік. Методи письмового контролю: модульне 

письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат.  



- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  

- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

- систематичність відвідування занять; 

- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- повний обсяг їх виконання;  

- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- самостійність виконання;  

- творчий підхід у виконанні завдань;  

- ініціативність у навчальній діяльності; 

- виконання тестових завдань. 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю  

 

1. Політична регіоналістика в системі наук про політику. 

2. Становлення політичної регіоналістики на пострадянському просторі. 

3. Ступінь розробленості проблематики політичної регіоналістики. 

4. Політичний простір: основні елементи і рівні організації.  

5. Поняття регіону: сучасні підходи до виділення регіону.  

6. Регіоналізація, регіоналізм і глобалізм. 

7. Регіоналізація як політичний процес.  

8. Моделі регіоналізації.  

9. Інтеграційний і дезінтеграційний типи регіоналізації в сучасному світі.  

10. Регіоналізація та сепаратизм як політичні феномени.  

11. Сепаратизм в регіональному контексті: загальний аналіз та характерні 

особливості. 

12. Територіальні конфлікти: форми, фактори, принципи розв'язання.  

13. Регіони як учасники міжнародних відносин.  

14. Фактори регіоналізації української держави. 

15. Централізація і децентралізація як моделі внутрішньодержавних відносин. 

16. Форми державного устрою в сучасному світі. 

17. Характеристика сучасного розуміння федералізму. 

18. Сутність та основні принципи федералізму. 

19. Основні моделі федералізму, які існують у світі. 

20. Радянський федералізм: основні принципи, становлення і розвиток, основні 

протиріччя.  

21. Американський федералізм і його особливості. 

22. Німецький федералізм і його особливості. 

23. Індійський федералізм і його особливості. 

24. Канадський федералізм і його особливості. 



25. Швейцарський федералізм і його особливості. 

26. Характеристика особливостей російського федералізму. 

27. Основні відмінності територіального принципу федералізму від національно-

територіального. 

28. Політико-правовий статус суб’єктів федерації в сучасних федеративних  

державах. 

29. Дії принципу розділення влади і розділення повноважень в сучасних 

федераціях. 

30. Системи місцевого самоврядування в закордонних країнах. 

31. Територіальний устрій суспільства і його особливості. 

32. Форми територіальної організації влади в унітарній державі. 

33. Цивілізаційний підхід в аналізі територіальних проблем.  

34. Поняття адміністративно-територіального поділу держави і його основні 

функції. 

35. Центр в балансі відносин «центр - регіони».  

36. Регіон в балансі відносин «центр - регіони».  

37. Фактори адміністративно-територіального поділу держави.  

38. Формат адміністративно-територіального поділу держави.  

39. Децентралізація в унітарних державах.  

40. Моделі децентралізації: французька, монархічна, датська.  

41. Підходи до реформування адміністративно-територіального поділу в Україні: 

історія і сучасність. 

42. Регіональне представництво в центральних органах влади. Розмежування 

повноважень між рівнями влади: принципи та ідеологія. 

43. Організація регіональної влади  в  унітарній  державі:  моделі  виборного  і  

призначуваного губернатора. 

44. Організація регіональної влади в унітарній  державі: парламентська, 

квазіпарламентская  і монархічна модель. 

45. Моделі регіональної влади в унітарній державі. 

46. Місцева влада в сучасній державі: концептуальні  засади  та  існуюча  практика  

місцевого самоврядування. 

47. Політичні інститути і групи впливу в регіональній політичній ситуації. 

48. Етнорегіональної партії і їх вплив на політичний процес. 

49. Регіональні аспекти національної політики держави. 

50. Вибори та електоральні процеси в регіонах. 

51. Регіональні політичні режими. 

52. Європейська Хартія місцевого самоврядування. 

53. Реформа місцевого самоврядування і регіональний політичний процес. 

54. Сучасні інститути представництва регіональних інтересів. 

55. Міжрегіональні економічні асоціації і їх роль в формуванні державної 

регіональної політики. 

56. Сучасні тенденції розвитку представництва і врахування регіональних інтересів 

в державній політиці України. 



57. Поняття «регіональний політичний режим». Перспективи сучасної 

трансформації регіональних політичних режимів в демократичні інститути 

влади. 

58. Інститути регіонального впливу на загальнодержавному рівні.  

59. Регіональні партії і партійні системи в країнах Західної Європи.  

60. Агенти центральної адміністрації: пряме і непряме федеральне 

адміністрування.  

61. Регіональний лобізм і форми регіонального впливу в Україні.  

62. Особливості розвитку регіонального політичного процесу в умовах 

багатопартійності. 

63. Регіональна політика: поняття, зміст, підходи.  

64. Досвід регіональної політики Євросоюзу і перспективи європейського 

федералізму і регіоналізму. 

65. Відносини між центром і регіонами: світовий і вітчизняний досвід. 

66. Відносини «центр-регіони» в Україні в радянський період.  

67. Сучасна політико-адміністративна система України і фактори формування 

регіональної структури.  

68. Статус суб'єктів федерації і проблема територіально-політичної  асиметрії в 

сучасній Україні.  

69. Адміністративна реформа в Україні. 

70. Регіональна ідентичність і регіональна політична культура. 

71. Регіональні політичні культури: порівняльний аналіз.  

72.  Проблема урбанізації: український і зарубіжний досвід.  

73. Регіональні політичні культури в Україні. 

74. Поняття «центр» і «периферія» в сучасній політичній культурі України. 

75. Військово-політична криза в Україні. 

 

 

6.6  Шкала відповідності оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань/умінь/навичок в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань/умінь/навичок в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань/умінь/навичок з 

незначною кількістю помилок  

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань/умінь/навичок із 

значною кількістю недоліків, достатній для подальшого 

навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 

знань/умінь/навичок 

F, FX 1-59 балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
проходженням курсу  – досить низький рівень 

знань/умінь/навичок, що вимагає повторного проходження  

 



7. Навчально-методична картка дисципліни  

 

І СЕМЕСТР 

Разом: 120 год., лекції – 22год., семінарські – 34год., самостійна робота – 56 

год., модульний контроль – 8 год. 

 

Тиждень I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Модуль Змістовний 

модуль І 

Змістовний 

модуль ІІ 

Змістовний 

модуль III 

Змістовний  

модуль IV 

Кількість 

балів за 

модуль 

76 98 109 70 

Лекції Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

Бали за 

відвідування 

лекцій 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бали за 

роботу на 

семінарі 

10 10 10 10 

10 

10 

10 

10 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

10 

10 

10 

Бали за 

відвідування 

семінарів 

1 1 1 1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Бали за 

самостійну 

роботу 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Підсум. 

контроль 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ СЕМЕСТР 

Разом: 120год., лекції – 20 год., семінарські – 36год., самостійна робота – 56 

год., модульний контроль – 8 год. 

 

Тиждень I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Модуль Змістовний 

модуль І 

Змістовний 

модуль ІІ 

Змістовний 

модуль III 

Змістовний  

модуль IV 

Кількість 

балів за 

модуль 

98 120 59 81 

Лекції Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

Бали за 

відвідування 

лекцій 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бали за 

роботу на 

семінарі 

10 

10 

10 

10 

10 10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 10 10 

10 

10 

10 

Бали за 

відвідування 

семінарів 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 1 

1 

1 

1 

Бали за 

самостійну 

роботу 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Підсум. 

контроль 
ЗАЛІК (0-100 балів) 
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