
Повна назва: Політична регіоналістика 

Статус: Вибіркова. 

Мета: Курс «Політична регіоналістика» має на меті навчити студентів, що навчаються на 

спеціальності «Політологія» аналізувати проблеми регіонального розвитку; визначати 

переваги й недоліки тих чи інших управлінських рішень, аналізувати регіональну політику 

держави, давати рекомендації до її поліпшення; давати порівняльну характеристику рівня 

соціально-економічного розвитку регіонів та окреслювати особливості кожного регіону 

України в поточному стані та в перспективі. 

Головними завданнями курсу «Політична регіоналістика» є: 

• Допомога студентам в розумінні важливості гармонійного та всебічного розвитку регіонів 

України, що дає змогу пізнати себе, власну країну і навколишній світ; 

• Навчити студентів аналізувати проблеми регіонального розвитку;  

• Допомогти визначати переваги й недоліки тих чи інших управлінських рішень; 

• Навчити аналізувати регіональну політику держави та давати рекомендації до її 

поліпшення;  

• Навчити давати порівняльну характеристику рівня соціально-економічного розвитку 

регіонів та окреслювати особливості кожного регіону України в поточному стані та в 

перспективі. 

 

Обсяг, методика і технології викладання дисципліни: 
«Політична регіоналістика» (6 кредитів ECTS, 180 год.) включає в себе лекції (42 год.), 

групові заняття (42 год.), самостійну роботу (96 год.), систему контролю та обліку знань. 

Викладається в 13-у та 14-у триместрах. 

Методи навчання передбачають як надання студентам в усній формі знань з даного 

предмету чи теми (лекція) та проведення семінарських занять з групою, що передбачає не 

тільки контроль студентів з підготовки до предмету, але і пояснення особливо тяжких для 

засвоєння самостійно тем з курсу, обговорення розуміння студентами теми та предмету. У 

всьому цьому допомагають такі педагогічні засоби як контроль та творчі завдання з 

семінарських занять. Поточний контроль – опитування на лекціях, групових заняттях. 

Оперативний контроль – проводиться модульною контрольною роботою. Підсумковий 

контроль з курсу. Для контролю засвоєння дисципліни «Політична регіоналістика» 

навчальним планом передбачений іспит, що є підсумковим з курсу та виставляється в 

додатку до диплому. 

 
Структура навчальної дисципліни: 

Розділ 1 

Тема 1. Політична регіоналістика: історія становлення та розвитку 

Тема 2 Політична регіоналістика як наукова дисципліна. 

Тема 3. Теоретичні школи в політичній регіоналістиці 

Тема 4 Політико-територіальна структура регіону 

Тема 5. Політична модернізація регіонів у сучасному світі. 

 

Розділ 2 

Тема 6. Політико-комунікаційні процеси в регіонах 

Тема 7. Політична інтеграція на регіональному рівні 

Тема 8. Регіональна політика Європейського Союзу 

Тема 9. Регіональна сфера послуг ЄС та України 

Тема 10. Політика розвитку регіональних комплексів 

Тема 11. Політична трансрегіональна інтеграція та співробітництво 

 

Розділ 3 

Тема 12. Регіональний розвиток і процес глобалізації 

Тема 13. Регіональні політичні еліти 



Тема 14. Соціальна регіональна політика України 

Тема 15. Бюджетно-податкова система в регіоні 

Тема 16. Регіональна демографічна політика 

Тема 17. Сучасна регіональна міграційна політика 

 

Вихідні компетенції студента 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  
• Основні цілі, напрямки, риси й зміст аспектів регіональної політики;  

• політичні, правові принципи, засади на яких ґрунтується регіональна політика;  

• інституціональну структуру та механізми реалізації регіональної політики;  

• питання, що стосуються реформування регіонального управління та ін. 

 

Студент повинен вміти: 

• Аналізувати проблеми регіонального розвитку;  

• визначати переваги й недоліки тих чи інших управлінських рішень, що стосуються 

проблеми даного курсу;  

• давати порівняльну характеристику рівня соціально-економічного розвитку регіонів  

  

 

Викладач: Бронніков Віктор Дмитрович – кандидат історичних наук, доцент. 


