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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – 1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про 
специфіку регіональної політики як складової політичної сфери людського життя, 
надання знань про основні регіональні процеси та явища у політиці, що дасть змогу 
студентам розуміти політичні процеси, що відбуваються в Україні та світі, вільно 
орієнтуватися в їх політичному житті.   

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати структуру та функції політичної системи суспільства, її основні інститути 
(держава, політичні партії, громадські організації, органи місцевого самоврядування, 
засоби масової інформації), закономірності функціонування системи в цілому та її 
інститутів та основи функціонування економічної сфери людського життя. 

2. Вміти на основі знань про політичну систему суспільства, її інститути, 
закономірності їх функціонування, орієнтуватися в політичних процесах, політичному 
житті конкретних країн. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних подій та 
явищ; використання іншомовних фахових політичних інформативних джерел. 

3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Політична регіоналістика» належить 
до переліку дисциплін вибору ВНЗ та викладається у ІV семестрі 2 року магістратури. 
Навчальна дисципліна знайомить студентів з місцем та роллю  регіональних спільнот і 
інститутів в політичному житті держав, взаємодією центральних та регіональних 
політичних інститутів в умовах різних форм державного устрою. Визначається предмет, 
завдання, теоретичні основи, методи, основні напрямки та проблематика сучасних 
досліджень регіональної політики. З’ясовуються основні характеристики регіону як 
політико-територіального утворення, засади регіональної політики як вертикальної 
взаємодії центр-регіони та горизонтальної взаємодії міжрегіональних відносин, 
суб’єкти та об’єкти регіональної політики, особливості регіоналізму та регіоналізації і 
взаємозв’язок даних феноменів з глобалізаційними процесами. Розглядається 
адміністративно-територіальна організація держав в умовах різних форм державного 
устрою, централізація та децентралізація як моделі внутрішньодержавного розвитку. 
Аналізується взаємозв’язок регіоналізму з процесами сепаратизму, іредентизму та 
сецесії. Розглядаються особливості регіональної політики в унітарних та федеративних 
державах, феномен регіоналізованих держав, причини формування та функціонування 
консоціальних демократій як способу подолання регіональної та етнічної фрагментації 
держави. На прикладі країн Європейського Союзу, США, Канади та ряду інших країн 
аналізується взаємозв’язок процесів регіоналізації та децентралізації з історичними, 
етнічними, культурними та політичними особливостями формування даних держав. 
З’ясовуються особливості регіональної політики в сучасній Україні, засади та 
перспективи її реформування, місце та роль регіонів і громад в процесі децентралізації 
влади.. 
4.Завдання (навчальні цілі) – оволодіння студентами понятійно-категоріальним 
апаратом та термінологією політичної регіоналістики; набуття студентами 
систематизованих знань про регіональну політику; формування у студентів навичок 
самостійного аналізу регіональної політики як в зарубіжних країнах,  так і в Україні.  

 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 
 



  
ЗК 3. Здатність розробляти проєкти та управляти ними 
ЗК 7. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 

 
фахові: 

ФК3. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей 
розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної 
політики, світової політики та політики окремих країн та регіонів. 
ФК4. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, інститути 
та режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах їх 
функціонування. 
ФК7. Спроможність ефективно виконувати політико-організаційні, експертно-аналітичні 
та консультаційні функції на національному та міжнародному рівні. 
ФК9. Здатність брати продуктивну участь у науковому співробітництві як на 
національному, так і міжнародному рівнях. 
5. Результати навчання за дисципліною:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація  
4. автономність та відповідальність) 

Форми викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 
дисципліни ККод Результат навчання 

 Знати:    
1.1 понятійно-категоріальний апарат та  

термінологію політичної 
регіоналістики 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

Екзамен 5 

1.2 Основні підходи до визначення регіону, 
сутність та особливості регіональної 
політики, причини та сутність 
регіоналізму і регіоналізації,. 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
екзамен  

5 

1.3 Особливості адміністративно-
територіальної організації сучасних 
держав, місце та роль в регіональній 
політиці місцевого самоврядування, 
можливість взаємозв’язку регіоналізму, 
автономізації, федералізації, 
сепаратизму та іредентизму 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, екзамен 

5 

1.4 Особливості регіональної політики в 
унітарних та федеративних державах 

Лекція, семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
реферат, 
контрольна 
робота, екзамен  

6 

1.5 Особливості формування та 
функціонування регіональних 
політичних еліт та регіональних 
політичних партій та  механізми 
реалізації їх інтересів у політиці 

Лекція, Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
реферат, 
екзамен  

5 

1.6 Регіональну політику в сучасній 
Україні, особливості реформи  
децентралізації в сучасній українській 
державі 

Лекція, Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, реферат 
екзамен  

14 

 Вміти:    
2.1 застосовувати понятійно-

категоріальний апарат політичної 
Семінар, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
реферат 

10 



  
регіоналістики в науковому 
аналізі політичних процесів 
 

2.2 аналізувати політичні процеси, 
пов’язані з регіональною 
політикою, що відбуваються як в 
Україні, так і в конкретних 
зарубіжних країнах, робити 
відповідні висновки та 
узагальнення 

Семінар, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
реферат 

15 

2.3 формулювати рекомендації щодо 
практичного здійснення 
регіональної політики  

Семінар, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
реферат, текст 
рекомендацій 

15 

 Комунікація:    
3.1 використовувати знання 

іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої літератури з 
політичної регіоналістики, в 
підготовці до семінарських занять 
та написанні самостійних робіт 

Семінар, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
реферат 

3 

3.2 презентувати результати 
проведених політико-
регіональних досліджень  та 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів 

Семінар, самостійна 
робота 

 дискусія, 
реферат 

3 

3.3 вести полеміку з питань, 
присвячених проблематиці 
регіональної політики, на  основі 
володіння понятійно-
категоріальним апаратом  
політичної регіоналістики 

Семінари Дискусія 3 

 Автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
політико-регіональних 
досліджень, вільно володіти 
методами обробки, аналізу та 
синтезу наукової інформації 

Самостійна робота Усна доповідь, 
дискусія, 
реферат 

2 

4.2 самостійно вирішувати 
комплексні завдання, пов’язані із 
верифікацією результатів 
існуючих оприлюднених 
досліджень регіональної 
політики, та порівнювати їх із 
результатами проведених 
власних досліджень  

Семінар, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
дискусія 

5 

4.3 нести відповідальність за 
достовірність та політико-

Семінар, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
дискусія, 

4 



  
ідеологічну незаангажованість 
проведених політико-
регіональних досліджень та 
обстоювати власну наукову 
позицію 

екзамен  

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
 
Результати навчання дисципліни 

 
  

Програмні результати навчання 1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

ПРН4. Приймати ефективні рішення з питань 
політики, політичних наук і дотичних 
проблем, у тому числі у складних і 
непередбачуваних умовах; прогнозувати 
розвиток політичних процесів; визначати 
фактори, що впливають на них і на 
досягнення поставлених цілей; аналізувати і 
порівнювати альтернативи; оцінювати 
ризики та імовірні наслідки політичних 
рішень. 

+ + + + + + + + + + + + +   + + + 

ПРН6. Критично осмислювати принципи 
здійснення влади та публічної політики, 
політичних інститутів та процесів, світової 
політики та політики окремих країн та 
регіонів. 

  +     + + + + +  + + + + + 

ПРН7. Здійснювати управління складною 
діяльністю у сфері політики, політології та у 
ширших контекстах, розробляти плани і 
заходи з їх реалізації, забезпечувати якість 
освіти, оцінювати ефективність і 
результативність діяльності. 

      + + + + + + + + + + + + 

ПРН10. Брати продуктивну участь у 
науковому співробітництві як на 
національному, так і міжнародному рівнях. 

 +      + + + + +      + 



 
7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів: 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 
засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 
(знання 1.1 – 1.3), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки 
– результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1); (автономність та відповідальність 
4.1), що складає 60% загальної оцінки. 
Оцінювання семестрової роботи:  

1. Робота на семінарських заняттях (доповідь, доповнення/дискусія) впродовж семестру 
з тем 2,3,4,5,6 -  РН1.1, РН1.2, РН1.3., РН2.1, РН2.2, РН2.3., РН2.4. РН3. – 24/36 балів 

2. Есе з тем 4, РН2.1, РН2.4 – 6/12 балів. 
3. Тест №1 з тем 1-3, РН1.1, РН1.2, РН1.3., РН2.1, РН 2.2, РН2.3, РН4 –3/6 балів. 
4. Тест №2 з тем 4-7, РН1.1, РН1.2, РН1.3., РН2.1, РН 2.2, РН2.3, РН4 – 3/6 балів. 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 
отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 
семінарах), за самостійну роботу (есе) та тестові контрольні роботи.  

Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі – 60 балів,  
- в мінімальному вимірі – 36 балів. 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар у письмовій формі. 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

 Іспит у тестовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.3 - 24/40 балів 
 Екзаменаційне оцінювання відбувається у тестовій формі. Тест складається з 40 

питань. За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал. Оцінка за іспит визначається 
шляхом простого підрахунку кількості правильних відповідей. 

 Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 
меншою 24 балів. У разі, якщо студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 
семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 
екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/екзамен» ставиться «0», а в колонку 
«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 
семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів. Таким чином, підсумкова 
оцінка з дисципліни: мінімум 60, максимум 100 балів. 
 

При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 
балів 

Іспит Підсумкова 
оцінка з 

дисципліни 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 
 

 

7.2 Організація оцінювання:  
 



  

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 36 бали Max – 60 балів 

Робота на 
семінарських 
заняттях (доповідь, 
доповнення/дискусія)  

До тем: 7  

Min – 12 Max – 24 

Есе До тем 1-6 Min – 24 Max – 36 
Підсумкова 
контрольна робота 
(тест) 

 
Min – 24 Max – 40 

Підсумкова оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

 
 
Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  
24 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 
його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи 
обов’язкову та додаткову літературу 
18 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, 
але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 
завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності 
12 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 
спирається на необхідну навчальну літературу, має у відповіді суттєві неточності, 
фрагментарно та поверхово його викладає. 

Доповнення / дискусія: 
6 бали – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  
3 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 
 

2. Самостійна робота (есе – за темами 1-6). 
6 балів – студенти цілковито володіють матеріалом, вільно оперують методологією, 

теоретичними знаннями з курсу та здатні включати їх в ширший науковий контекст. Також 
студенти демонструють високу ступінь самостійності у виконанні цих завдань та, водночас, 
обґрунтовують свої твердження на науково-достовірній літературі. Надаються належні 
посилання на цитовані фрагменти чи/та використані ідеї і твердження. Зроблені обґрунтовані 
висновки. 

5 балів – робота здебільшого самостійна та демонструє достатнє володіння матеріалом 
для виведення коректних висновків, проте можуть мати місце методологічні неточності в 
інтерпретації аналізованих текстів. 

4 бали – робота частково розкриває проблеми та здебільшого реферативна за змістом, 
існують суттєві помилки в роботі, що є наслідком незасвоєння матеріалу. Робота демонструє 
прогалини у засвоєнні навички «здійснювати критичний аналіз класичної соціальної теорій з 
позицій феміністичної теорії». 

3. Іспит у формі тесту. 
Екзаменаційне оцінювання відбувається у тестовій формі. Тест складається з 40 питань. 

За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал. Оцінка за іспит визначається шляхом 
простого підрахунку кількості правильних відповідей. 
 
7.3 Шкала відповідності оцінок 
 



  
7.3 Шкала відповідності: 
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
  

№ 
п/п Номер і назва теми 

Кількість годин 
Лекції Семінари  Самостійна

робота 
 

1 Тема 1.  .   Політична регіоналістика як наукова 
дисципліна   2  8 

2 Тема 2. Регіональна політика та регіональні 
політичні процеси   20 

3 Тема 3. Держава як територіально-політична 
система   20 

     
 

     

4 Тема 4.  Особливості регіональної політики в 
унітарних та федеративних державах   20 

5 Тема 5. Особливості регіональної політики в умовах 
консоціальної демократії   20 

6 Тема 6. Регіональні політичні еліти та політичні 
партії як суб’єкти політичного процесу   20 

7 Тема 7.  Регіональна політика в сучасній Україні  2 8 
     
     

 ВСЬОГО 2 2 116 

 
Загальний обсяг –120  год., в тому числі: 
Лекції – 2  год. 
Семінари – 2 год. 
Самостійна робота – 116 год. 
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