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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ. 

Політична регіоналістика – актуальний напрям сучасної політичної 

науки, який динамічно розвивається. В сучасних державах регіони 
перетворюються на активних суб’єктів внутрішньополітичного життя 

держав, економічної, соціальної, екологічної, культурної та інших видів 

політик. Вони також виходять на рівень міжнародної політики, укладаючи 
угоди про співробітництво з регіонами інших держав. Зростання ролі регіонів 

у сфері політики пов’язана з політичними та іншими суспільними процесами 

в самих регіонах, адже саме на цьому рівні відбувається задоволення 

основних потреб громадян. Відтак політична регіоналістика спрямована на 
вирішення практичних завдань регіонального розвитку, дослідження 

сучасних регіональних політичних процесів з метою отримання знань, 

необхідних для розв’язання практичних проблем на регіональному рівні.  
Робоча програма дисципліни узгоджується з ОНП «Політологія», яка 

затверджена Вченою Радою КНУБА та діє у статусі Стандарту набуття освіти 

за спеціальністю 052 «Політологія» (рівень доктора філософії) на період до 

ухвалення у встановленому порядку відповідного Стандарту Міністерством 
освіти і науки України. 

Силабус містить витяг з навчального плану, мету вивчення, 

компетентності, які має здобути аспірант, програмні результати навчання, 
дані щодо викладачів, зміст курсу, тематику практичних занять, вимоги до 
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виконання індивідуального завдання, шкалу оцінювання знань, вмінь та 

навичок аспіранта, роз’яснення деяких аспектів організації навчального 

процесу, список навчально-методичного забезпечення, джерел та літератури 
для підготовки до практичних занять та виконання індивідуального завдання, 

тематику індивідуальних завдань, питання модульного та підсумкового 

контроля. Також сила бус містить основні положення щодо політики 

академічної доброчесності та політики відвідуваності занять.  
 

2. МЕТА КУРСУ 

 
Мета дисципліни полягає у формуванні у аспірантів знань щодо 

характеру та специфіки перебігу процесів становлення, структурування та 

трансформації політичних інституцій у регіонах України та інших країнах 

світу, ідейно-політичного спектру регіонів, відстеженню динаміки зміни 
впливу різних за змістом та орієнтирами політичних партій та політичних 

еліт, навичок дослідження вказаних інститутів та процесів, вмінь щодо 

детермінації актуальних проблем регіонального розвитку та визначення 
шляхів їх розв’язання.  

 

3. ФОРМАТ КУРСУ. 

Змішаний – очний, водночас має супровід в системі Освітнього сайту 
КНУБА. 

 

4.  РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ. 

 

На основі вивчення дисципліни аспірант набуде таких 

компетентностей: 

інтегральну – здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики; 

загальні: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК03. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, бути 

критичним і самокритичним. 
ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК10. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 

спеціальні (фахові і наукові): 

ФК02. Поглиблене знання нормативної та позитивної політичної теорії, 
політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології та володіння 

категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної 

світової політичної науки. 
ФК03. Комплексне розуміння принципів функціонування та 

закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних 
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інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та 

ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів. 

ФК04. Комплексне застосування широкого спектру політологічних 
понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних 

акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного 

контексту. 

ФК05. Комплексне розуміння особливостей реалізації влади у різних 
політичних системах та застосування широкого спектру політологічних 

теорій, концептів і методів для аналізу політики на місцевому, національному 

та міжнародному рівні. 
ФК06. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та 

виконувати комплексні політологічні дослідження з використанням 

широкого кола прикладних методів, технологій та інструментарію аналізу. 

ФК08. Знання та комплексне розуміння сучасних теорій регіонального 
управління та місцевого самоврядування, комплексне розуміння 

закономірностей та особливостей формування та реалізації влади на 

регіональному та місцевому рівнях. 
 

За результатами навчання аспірант зможе:  

ПР03. Опанувати універсальними навичками дослідника, зокрема 

застосування сучасних інформаційних технологій, розробки, організації та 
управління науковими проектами та/або науковими дослідженнями, 

презентації їх результатів у професійному середовищі через сучасні форми 

наукової комунікації (академічні наукові публікації, семінари, конференції), в 
засобах масової інформації та в публічній сфері у національному та 

міжнародному контексті. 

ПР04. Мати системний науковий світогляд та філософсько-культурний 

кругозір, який включає розвинене критичне мислення, професійну етику та 
академічну доброчесність, повагу різноманітності та мультикультурності. 

ПР06. Комплексно розуміти природу та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, 
включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.  

ПР08. Знати на поглибленому рівні нормативну та позитивну політичні 

теорії, політичний аналіз, порівняльну та прикладну політологію та володіти 

категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної 
світової політичної науки. 

ПР09. Комплексно розуміти принципи функціонування та 

закономірності розвитку влади та публічної політики, політичної поведінки. 

ПР10. Знати основні положення сучасних теорій структурри та 
функціонування політичних інститутів, розвитку політичних процесів, 

класифікацію політичних інститутів та процесів. 

ПР11. Комплексно застосовувати широкий спектр політологічних 
понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних 
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акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного 

контексту. 

ПР12. Комплексно розуміти особливості реалізації влади у різних 
політичних системах та використовувати сучасні політологічні теорії, 

концепти та методи аналізу політики на місцевому, національному та 

міжнародному рівні.  

ПР13. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 
комплексні політологічні дослідження з використанням широкого кола 

прикладних методів, технологій та інструментарію аналізу. 

ПР15. Комплексно розуміти та застосовувати політологічні теорії до 
аналізу проблем регіонального та місцевого розвитку, будівництва та 

містобудування, вміти запропонувати шляхи їх розв’язання. 

 

5.   ОБСЯГ КУРСУ. 

 

Найменування показників к-сть 

лекції 22 год. 

семінарські заняття / практичні / 
лабораторні 

28 год. 

кількість годин навчальних занять 150 год. 

самостійна робота 100 год. 

загальний обсяг годин 120 год. 

кількість кредитів ЄКТ 5 

Форма підсумкового контролю залік 

 

6. ПРЕРЕКВІЗИТИ. 

 

Пререквізитами є набір знань, вмінь та навичок, отриманих під час 

попередньо прослуханих курсів:  

 НД01 «Історія філософії та філософської думки»; 

 НД02 «Іноземна мова для наукового спілкування»; 

 НД03 Академічна доброчесність та академічне письмо»; 

 НД04 «Організація та управління науковою діяльністю»; 

 НД07 «Теорія та історія політичної науки». 

 

7. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ /ОБЛАДНАННЯ. 

 
Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, 

крім загальновживаних програм і операційних систем. 

 
8. СХЕМА КУРСУ. 

 
Дата/ 

кіл-ть  

Тема, план Форма 

заняття 

Літе- 

ратура  

Зав-

дання, 
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год 

Змістовний модуль 1. Теоретичні засади політичної регіоналістики. 

Згідно з 

розкла-

дом 

 

Тема 1. Політична 

регіоналістика як наука 

та навчальна дисципліна.  

1. Регіонознавство як 

напрям наукових 

досліджень. Предмет 

політичної регіоналістики.  

2. Політична регіоналістика 

в системі соціальних наук. 

Взаємодія політичної 

регіоналістики з іншими 

науками про політику. 

3. Основні теорії 

просторового політичного 

розвитку (цивілізаційного 

розвитку, фрагментації, 

горизонтальної інтеграції, 

соціально-політичного 

розмежування тощо).  

4. Формування політичної 

регіоналістики в Україні.  

5. Методи регіонального 

політичного аналізу. 

Моніторинг, моделювання 

регіональних політичних 

процесів. 

Лекція (4 год.) / 

семінар (4 год.) 

3, 4, 9, 

12, 13, 

38, 40, 

50, 53, 

54, 57, 

63, 64, 

67, 71, 

79, 80, 

88, 90, 

96, 98, 

103, 104, 

105, 106 

Питання; 

Есе по 

одному з 

питань 

Згідно з 

розкла-

дом 

Тема 2. Понятійний 

апарат політичної 

регіоналістики. 

1. Регіон як об’єкт наукових 

досліджень: сучасні 

інтерпретації. Рівні 

політичного аналізу. 

Поняття політичного 

простору, регіональної 

економіки, соціальної 

інфраструктури, трудових 

ресурсів. 

2. Форма державного 

устрою. Державне 

регіональне управління. 

Типологія форм 

державного устрою. 

Адміністративно-

територіальний устрій. 

Центральні та місцеві 

органи виконавчої влади. 

Поняття деконцентрації, 

деволюції. 

3. Місцеве самоврядування. 

Лекція (6 год.) / 

семінар (6 год.) 

3, 4, 5, 6, 

7, 10, 11, 

19, 21, 

22, 25, 

26, 27, 

28, 29, 

44, 46, 

52, 55, 

56, 58, 

59, 61, 

62, 64,  

72, 86, 

87, 88, 

95, 96, 

102, 103, 

107, 108, 

110, 111 

Питання; 

Есе по 

одному з 

питань 
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4. Поняття регіональної 

політики. Види та рівні 

регіональної політики. 

Регіональний політичний 

процес. Суб’єкти 

регіональної політики. 

Регіональні та місцеві 

групи інтересів, групи 

тиску, еліти. Регіональні 

політичні режими. 

5. Політика регіонального 

розвитку. Поняття 

регіоналізації, регіоналізму, 

централізації, 

децентралізації, 

деконцентрації, деволюції.  

6. Явища сепаратизму, 

іредентизму. 

Змістовний модуль 2. Просторовий розвиток політичних систем. 

Згідно з 

розкла-

дом 

 

Тема 3. Тенденції 

розвитку регіональної 

політики: світовий досвід. 

1. Вплив комунікаційних 

технологій на просторовий 

розвиток політичних 

систем. Глобалізація та 

локалізація як тенденції 

просторового розвитку.  

2. Територіальна 

організація держав світу. 

Моделі адміністративно-

територіального устрою.  

3. Національна регіональна 

політика: світовий досвід. 

Тенденції просторового 

розвитку Європейського 

Союзу. «Новий 

регіоналізм» в Європі.  

4. Транскордонне 

співробітництво та 

єврорегіони.  

5. Просторовий розвиток 

пострадянських країн. 

Політика регіонального 

розвитку (Грузія, Молдова 

та ін.). 

Лекція (2 год.) / 

семінар (4 год.) 

3, 8, 19, 

20, 23, 

24, 39, 

40, 50, 

62, 70, 

73, 100, 

103, 104, 

105, 106, 

107, 108, 

109, 112 

Питання; 

Есе по 

одному з 

питань 

Змістовий модуль 3. Регіональний розвиток України. 

 

Згідно з 

розкла-

дом 

Тема 4. Регіональна 

політика в Україні. 

1. Чинники регіонального 

розвитку України: 

Лекція (4 год.) / 

семінар (6 год.) 

1, 4, 14, 

15, 16, 

17, 18, 

22, 23, 

Питання; 

Есе по 

одному з 

питань 
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історичні, соціально-

економічні, соціокультурні, 

зовнішньополітичні.  

2. Модель державної 

регіональної політики 

України. Форма 

державного устрою. 

Адміністративно-

територіальний устрій та 

спроби його реформування. 

Організаційна структура 

органів управління. 

Концептуалізація 

державної регіональної 

політики. 

3. Становлення системи 

місцевого самоврядування в 

Україні. Європейські 

принципи та їх реалізація в 

Україні. Взаємодія 

регіонального та місцевого 

самоврядування.  

4. Стратегія та плани 

регіонального розвитку. 

Реформи у сфері 

регіонального розвитку 

після Революції Гідності. 

Політика об’єднання 

територіальних громад. 

Секторальні 

децентралізації.  

5. Гуманітарна політика в 

контексті забезпечення 

консолідації українського 

суспільства та особливості 

її реалізації. 

31, 32, 

33,  34, 

36, 37, 

38, 41, 

42, 43, 

45, 46, 

47, 48, 

49, 50, 

51, 53, 

58, 59, 

60, 62, 

65, 69, 

73, 74, 

75, 76, 

84, 85, 

86, 93, 

95, 96, 

97, 100 

Згідно з 

розкла-

дом 

 

Тема 5. Особливості 

розвитку окремих 

регіонів України. 
1. Політичний розвиток 

основних історичних 

регіонів України. «Стежка 

залежності», специфіка 

соціально-економічного 

розвитку, регіональні еліти, 

місцеві вибори, політична 

взаємодія з центром, 

міжнародне 

співробітництво 

(Центральна Україна, 

Слобожанщина, Донбас, 

Північне Причорномор’я, 

Лекція (4 год.) / 

семінар (4 год.) 

1, 18, 46, 

66, 69, 

80, 82, 

86, 91, 

99 

Питання; 

Есе по 

одному з 

питань 
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Крим, Поділля, Волинь, 

Галичина, Закарпаття, 

Буковина). 

2. Анексія Криму та війна 

на Донбасі. Сучасний стан 

та перспективи.  

3. Явиа сепаратизму в 

інших регіонах та 

механізми протидії їм. 

Змістовий модуль 4. Будівельний комплекс та містобудування у системі 

просторового розвитку. 

Згідно з 

розкла-

дом 

 

Тема 6. Політика в сфері 

будівництва та 

містобудування. 

1. Теоретичні засади 

політичної урбаністики.  

2. Політико-правові засади 

розвитку будівельного 

комплексу та 

містобудування в Україні.  

3. Децентралізація 

архітектурно-будівельного 

контроля.  

4. Політика в сфері 

управління житлово-

комунальним 

господарством. 

Лекція (2 год.) / 

семінар (4 год.) 

2, 35, 68, 

77, 78,  

81, 83, 

90, 94, 

101 

Питання; 

Есе по 

одному з 

питань 

 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА. 
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ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. 188 с. 

Куц Ю.О., Мамонова В.В., Наконечний В.В., Ольшанський О.В. 
Територіальна організація влади в Україні: підручник. За заг. ред. 

В.В.Мамонової. 2–ге вид., випр. і доп. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 

2017. 260 с. 

Лазор О.Д., Лазор О.Я., Чемерис А.О. Територіальна організація влади 
в Україні: Навчальний посібник. К.: Дакор, 2007. 576 с. 

Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. Учебник. URL: 

http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_255.html (дата звернення: 
01.05.2019). 

Політична регіоналістика: Методичні рекомендації для аспірантів 

спеціальності 052 «Політологія». К.: КНУБА, 2019. 

Мамонова В.В. Планування розвитку територій. Опорний конспект 
лекцій. Х. : Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. 52 с. 
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Територіальна організація влади в Україні: опорний конспект лекцій. 

Уклад. Ю.О. Куц, В.В.Мамонова. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. 

40 с. 
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Кабінету Міністрів України, 2003. 322 с. 
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3. Баранов Н. Курс «Политическая регионалистика». URL: 
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131-133. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2017_1_19 (дата звернення: 

01.05.2019). 
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ІІІ. Інформаційні ресурси 

Освітній сайт Київського національного університету будівництва і 

архітектури: http://org2.knuba.edu.ua. 
Бібліотека КНУБА. URL : http://library.knuba.edu.ua/. 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України: 

ipiend.gov.ua. 

Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього  НАН України. 
URL: http://ird.gov.ua/. 

Національна бібліотека України ім.. В.І. Вернадського. URL : 

http://www.nbuv.gov.ua/. 
Міністерство розвитку громад та територій України. URL: 

https://www.minregion.gov.ua. 
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Он-лайн платформа Державного фонду регіонального розвитку. URL: 

http://dfrr.minregion.gov.ua/. 

 
 

10. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ. 

 

Політика щодо академічної доброчесності 

Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у 

формі презентацій або в інших формах) перевіряються на плагіат. Для цілей 

захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має складати не 
менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій 

аспірантів у матеріалах наукових конференціях та інших наукових збірниках, 

які вже пройшли перевірку на плагіат. 

Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться у 
письмовій формі, заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). У 

разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує інше завдання. 

У разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для 
проходження тестування. 

 

Політика щодо відвідування 

Аспірант, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, має 
продемонструвати викладачу та надати до деканату ФУПП документ, який 

засвідчує ці причини. 

Аспірант, який пропустив лекційне заняття, повинен законспектувати 
зміст цього заняття та продемонструвати конспект викладачу до складання 

заліку. 

Аспірант, який пропустив практичне заняття, повинен законспектувати 

джерела, які були визначені викладачем як обов’язкові для конспектування, 
та продемонструвати конспект викладачу до складання заліку, а також 

виконати есе, якщо його виконання було передбачене планом заняття.  

За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником 

курсу. 

 

Методи контроля 

Основні форми участі аспірантів у навчальному процесі, що підлягають 

поточному контролю: виступ на практичних заняттях; доповнення, 

запитання до виступаючого, рецензія на виступ; участь у дискусіях; аналіз 

першоджерел; письмові завдання (тестові, індивідуальні роботи у формі 
рефератів); есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог). Кожна 

тема курсу, що винесена на лекційні та практичні заняття, відпрацьовується 

аспірантами у тій чи іншій формі, наведеній вище. Обов’язкова присутність 
на лекційних заняттях, активність впродовж семестру, 

http://dfrr.minregion.gov.ua/
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відвідування/відпрацювання усіх семінарських занять, виконання інших 

видів робіт, передбачених навчальним планом з цієї дисципліни.  

При оцінюванні рівня знань аспіранта аналізу підлягають:  
- характеристики відповіді: цілісність, повнота, логічність, 

обґрунтованість, правильність;   

- якість знань (ступінь засвоєння фактичного матеріалу): осмисленість, 

глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність;  
- ступінь сформованості уміння поєднувати теорію і практику під час 

розгляду ситуацій, практичних завдань;    

-  рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 
синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки з 

проблем, що розглядаються;   

- досвід творчої діяльності: уміння виявляти проблеми, розв’язувати їх, 

формувати гіпотези;   
- самостійна робота: робота з навчально-методичною, науковою, 

допоміжною вітчизняною та зарубіжною літературою з питань, що 

розглядаються, уміння отримувати інформацію з різноманітних джерел 
(традиційних; спеціальних періодичних видань, ЗМІ, Internet тощо).   

Тестове опитування може проводитись за одним або кількома 

змістовими модулями. В останньому випадку бали, які нараховуються 

аспіранту за відповіді на тестові питання, поділяються між змістовими 
модулями. 

Індивідуальне завдання підлягає захисту аспірантом на заняттях, які 

призначаються додатково. 
Індивідуальне завдання може бути виконане у різних формах. 

Зокрема, аспіранти можуть зробити його у вигляді реферату. Реферат 

повинен мати обсяг від 18 до 24 сторінок А4 тексту (кегль Times New Roman, 

шрифт 14, інтервал 1,5), включати план, структуру основної частини тексту 
відповідно до плану, висновки і список літератури, складений відповідно до 

ДСТУ 8302:2015. В рефераті можна також помістити словник базових 

понять до теми. Водночас індивідуальне завдання може бути виконане в інших 
формах, наприклад, у вигляді презентації у форматі Power Point. В цьому разі 

обсяг роботи визначається індивідуально – залежно від теми. 

Література, що рекомендується для виконання індивідуального 

завдання, наведена у цьому силабусі, а в електронному вигляді вона 
розміщена на Освітньому сайті КНУБА, на сторінці кафедри політичних наук 

і права. 

Також як виконання індивідуального завдання за рішенням викладача 

може бути зарахована участь аспіранта у міжнародній або всеукраїнській 
науково-практичній конференції з публікацією у матеріалах конференції тез 

виступу (доповіді) на одну з тем, дотичних до змісту дисципліни, або 

публікація статті на одну з таких тем в інших наукових виданнях. 
Текст індивідуального завдання подається викладачу не пізніше, ніж за 

місяць до початку залікової сесії. Заняття із захисту індивідуальних завдань 
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призначаються не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії. Викладач має 

право вимагати від студента доопрацювання індивідуального завдання, якщо 

воно не відповідає встановленим вимогам. 
Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи. 

Позитивна оцінка поточної успішності аспірантів за відсутності пропущених 

та невідпрацьованих семінарських занять та позитивні оцінки за 

індивідуальну роботу є підставою до підсумкової форми контролю – заліку . 
Бали за аудиторну роботу відпрацьовуються у разі пропусків.  

Підсумковий контроль здійснюється під час проведення залікової 

сесії з урахуванням підсумків поточного та модульного контроля. Під час 
семестрового контролю враховуються результати здачі усіх видів навчальної 

роботи згідно зі структурою кредитів.  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Участь в роботі 

впродовж семестру – 100.  
Форма підсумкового контроля – залік.  

Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  

-  семінарські завдання 30% семестрової оцінки;  
- індивідуальна робота 30 % семестрової оцінки;  

- модульний: тестовий (заліковий) – 40 % семестрової оцінки. 

 

Розподіл балів, які отримують аспіранти 

Поточне оцінювання та самостійна робота Інд. завд. Сума 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4   

20 20 20 10 30 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А 

Зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX 

Не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

Не зараховано з 
обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контроля 
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Аспіранту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 

балів, призначається додаткова залікова сесія. В цьому разі він повинен 

виконати додаткові завдання, визначені викладачем. 
Аспірант, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не 

допускається до складання заліку.  

Аспірант, який має менше 3 балів по двох змістових модулях,не 

допускається до складання іспиту. В цьому разі він повинен виконати 
визначене викладачем додаткове завдання по змісту відповідних змістових 

модулів в період між основною та додатковою сесіями. 

Аспірант має право на опротестування результатів контроля 
(апеляцію). Правила подання та розгляду апеляції визначені внутрішніми 

документами КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких 

доводиться до студентів на початку вивчення дисципліни. 

 
 

Тематика індивідуальних завдань 

 
Регіон як поліструктурне поняття. 

Україна в концепції цивілізаційної концепції С. Хантінгтона. 

Теорія соціально-політичних розмежувань (С. Роккан, С. Ліпсет). 

Мовна політика – чинник консолідації чи розколу України? 
Зовнішньополітичні чинники міжрегіональних взаємодій в Україні. 

Взаємодія центральних та місцевих органів виконавчої влади України. 

Політичні партії національних меншин. 
Реформування адміністративно-територіального устрою України. 

Політика регіонального розвитку: цілі та механізми реалізації. 

Регіональна ідентичність: джерела формування, структура. 

Політика національної пам’яті: основні напрями та суперечності. 
Регіональні еліти України: джерела формування, механізми взаємодії з 

національними політичними елітами. 

Секторальні децентралізації: напрями, ефективність. 
Енергоефективність як складова національної ідеї. 

Об’єднання територіальних громад: світовий та український досвід. 

Розвиток єврорегіонів в Україні. 

Структурні фонди регіонального розвитку в Євросоюзі. 
Регіональна політика в США: взаємодія федеративних влад, штатів та 

місцевого самоврядування. 

Органи самоорганізації населення: світовий та український досвід. 

Регіоналізм та регіоналізація: співвідношення понять. 
Сепаратизм в Європі. 

Сепаратизм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. 
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Аспірант може запропонувати власну тему індивідуального завдання, 

пов’язану з проблематикою його дисертаційної роботи. В цьому випадку 

тема повинна бути узгоджена з викладачем дисципліни. 
 

 

Питання модульного та підсумкового контроля 

  
Основні напрями досліджень прикладної політичної регіоналістики. 

Основні методи та методики прикладної політичної регіоналістики. 

Регіональний політичний аналіз як різновид політичного аналізу. 
Термінологічний апарат політичної регіоналістики. 

Регіональне управління та місцеве самоврядування. 

Форма державного устрою: сутність, типологія, світовий досвід. 

Основні підходи вивчення регіональної політичної ситуації. 
Чинники ефективності регіонального політичного аналізу.  

Основні етапи прогнозування політичних процесів в регіонах. 

Критерії регіону згідно з «Хартією регіоналізму» (1988). 
Основні ознаки регіону. 

Позиційний принцип та політичні характеристики регіону.  

Регіоналізація як особливий політичний процес. 

Сутність «регіональної емансипації». 
Дослідження регіональної структури. Сутність індексу територіальної 

фрагментації. 

Поняття «регіональна політика»: підходи та напрями. 
Види регіональної політики та їх сутність. 

Аналіз регіональних наслідків «нерегіональних» рішень. 

Регіональна стратегія держави як квінтесенція регіональної політики. 

Регіональна стратегія як елемент політичної боротьби. 
Організаційна структура регіональної політики в Україні. 

Політико-правові засади регіональної політики в Україні. 

Політика децентралізації в Україні: сутність, напрями, політико-
правові засади, особливості реалізації. 

Способи регіональної участі. 

Аналіз впливу регіонів на процес прийняття загальнодержавних 

рішень. 
Феномен регіонального лобі. 

Рівні політичного процесу в системі відносин «центр-регіони». 

Основні підходи дослідження регіонального політичного процесу. 

Поняття «регіональний політичний режим». 
Вивчення регіонального політичного режиму: сутність методу 

персоніфікації. 

Типологія регіональних політичних режимів. 
Основні фактори виникнення та розвитку регіональних партій. 

Поняття та ознаки регіональної партії. 
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Діагностика процесу актуалізації груп впливу. 

Оцінка відносин між регіональними групами впливу: важливість  

електорального аналізу. 
Типологія регіональних груп впливу за їх політичним 

позиціонуванням. 

Дослідження засобів та форм впливу регіональних груп впливу. 

Поняття «регіональна еліта». 
Структурний аналіз регіональної еліти. 

Вплив регіональної еліти на законотворчий та електоральний процеси. 

Методи дослідження походження регіональної еліти.  
Чинники консолідації та диференціації регіональної еліти. 

Способи рекрутування регіональної еліти. 

Основні регіональні еліти в Україні. 

Культурно-історичні та соціально-економічні передумови розвитку 
регіональної ідентичності. 

Основні елементи регіональної ідентичності. 

Вплив елементів політичної культури на розвиток регіонів. 
Сутність регіональної політичної культури. 

Політичні культури субнаціональних територіальних одиниць: 

типологія Д.Елазара. 

Політичний регіоналізм як вираз регіональної політичної культури. 
Специфіка та стратегії врегулювання регіональних політичних 

конфліктів. 

Адаптація регіонів до процесів глобалізації. 
Політична урбаністика як напрям політологічних досліджень. 

Місто як об’єкт та суб’єкт політики. 

Політичні засади та напрями просторового планування. 


