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Опис дисципліни 

Актуальність вивчення дисципліни пов’язана  із необхідністю вивчення інституційних, 
організаційних передумов  для реалізації регіональної політики в ЄС, конвергенції національних 
регіональних політик у країнах з унітарним, федеральним устроєм до стандартів ЄС, розвитку та 
реалізації власного потенціалу регіонів країн-членів ЄС та тих країн, які претендують на членство для 
отримання додаткових конкурентних переваг; вивчення механізму реалізації політики добросусідства 
ЄС відносно України; опанування шляхів  посилення результативності процесів співпраці з 
Євросоюзом у контексті ефективної реалізації державної регіональної політики з урахуванням 
внутрішніх та зовнішніх викликів.  

За результатами вивчення дисципліни здобувачі зможуть ідентифікувати моделі регіонального 
розвитку;  аналізувати результативність інтеграційних процесів в ЄС; аналізувати інструментарій 
регіональної політики ЄС; реалізовувати і використовувати механізми та інструменти горизонтальних 
та секторальних  політик ЄС; оцінювати перспективи конвергенції України та ЄС в реалізації 
регіональної політики; працювати у міжнародному просторі, застосовувати управлінські навички у 
сфері європейської інтеграційної політики;  розробляти наднаціональні регіональні проєкти. 

          

Структура курсу 

Години 
(лек. / 
практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 Тема 1. Теоретичні 
засади політики ЄС та 
основні її види. 

Знати специфіку євроінтеграційних процесів, 
механізм європейського врядування,  інституційні 
основи реалізації європейської політики. 

 

Робота у 
форматі 
світового-
кафе. 
Обговорення 
питань у 
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вигляді 
круглого 
столу  

4 / 4 Тема 2. Суть 
регіональної політики.  

Освоїти сутнісні детермінанти та механізми 
реалізації регіональної політики в ЄС. Знати 
специфіку багаторівневого врядування в ЄС. 
Оцінювати результати євро інтеграційних зусиль 
в  питаннях реалізації інструментів регіональної 
політики. 

Управлінські 
завдання. 
Кейси. 
Дискусії. 

4 / 4 Тема 3. Моделі 
регіональних політик 
країн-членів ЄС. 

Знати специфіку федеральних та унітарних 
концепцій реалізації регіональної політики в 
країнах членах ЄС. Розуміти механізми 
погодження національних та наднаціональних 
інструментів управління національними 
економіками.  

Обговорення 
питань  в 
малих групах, 
дискусії 

2/2 Тема 4. Особливості 
економічних моделей 
нових членів ЄС. 

Вивчити досвід реформування територіальної 
організації публічної влади в країнах 
Центральної та Східної Європи в процесі та після 
європейської інтеграції. Знати спільні та відмінні 
риси трансформаційних процесів в державах 
ЦСЄ.  Освоїти особливості імплементації 
«спільного доробку» ЄС та  специфіку реалізації 
спеціальних програм адаптації до членства  
 

Обговорення 
питань  в 
малих групах, 
дискусії, 
управлінські 
завдання 
 

4 / 4 Тема 5.  Історичний 
досвід європеїзації 
державного управління 
та місцевого 
самоврядування в 
Україні. 

Знати теоретичні, організаційні, інституційні 
засади та функціональний механізм реалізації 
регіональної політики в України.  
Вивчити концептуальні положення нової 
парадигми регіонального розвитку України   
на основі систематизації та оцінки хронології 
особливостей регіонального розвитку ЄС. 
Опанувати ключові фактори розвитку регіонів: 
інноваційно-інституційні детермінанти, людський 
капітал, інститути розвитку, управлінський 
ресурс, культурний імператив та інші. 
Аналізувати Стратегію регіонального розвитку на 
предмет її відповідності принципам та 
положенням сучасної регіональної політики ЄС.  
 

Дискусії, 
презентація 
кращих 
практик, 
управлінські 
завдання 

4 / 4 Тема 6. Моделі 
конвергенції регіонів 
України до ЄС 

Освоїти напрями зближення моделей 
економічного розвитку регіонів України та ЄС. 
Володіти інструментами стратегії саморозвитку 
регіонів, створення кластерів, підвищення 
конкурентоспроможності транскордонних 
регіонів, створення транскордонних кластерів 
України та ЄС. Знати зсади та нові форми 
міжрегіонального транскордонного 
співробітництва  
 

Дискусії, 
презентація 
кращих 
практик, 
управлінські 
завдання 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання відбувається із дозволу 
проректора з наукової роботи за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 
Оцінювання 

 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік (теми 1-6) – теоретичні питання , управлінські 
завдання  

100 

 
Шкала оцінювання: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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