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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

В рамках дисципліни «Регіональна політика Європейського Союзу» 

формується системне розуміння регіональної політики Європейського Союзу як 

унікального інтеграційного об’єднання у глобальній і регіональній системі 

міжнародних відносин. Вивчаються три рівні регіональної політики ЄС: внутрішній, 

трансрегіональний і зовнішній. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Змістовий модуль 1 

Тема1. Сутність 

регіональної 

політики ЄС 

2/2 - знати визначення 

регіональної 

політики та її 

компоненти, 

- називати ключові 

органи ЄС, 

відповідальні за 

регіональну 

політику, 

- аналізувати 

головні цілі та 

напрями 

регіональної 

політики ЄС 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn)  

7 

Тема 2. 

Внутрішня 

регіональна 

2/2 - розуміти сутність 

політики 

згуртування ЄС, 

Опрацювання 

літератури 

для 

7 



політика ЄС - вміти 

класифікувати 

регіони ЄС за 

рівнем розвитку, 

- наводити 

приклади 

успішних 

внутрішніх 

проєктів 

регіональної 

політики ЄС 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

Тема 3. 

Транскордонна 

регіональна 

політика ЄС 

2/2 - розуміти сутність 

і завдання 

транскордонного 

співробітництва, 

- знати правові 

інструменти 

транскордонного 

співробітництва в 

ЄС, 

- наводити успішні 

приклади 

транскордонного 

співробітництва 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

6 

Тема 4. Роль 

України у 

транскордонній 

регіональній 

політиці ЄС 

1/1 - знати 

нормативно-

правову основу 

транскордонного 

співробітництва в 

Україні, 

- аналізувати 

дієвість 

функціонування 

єврорегіонів за 

участю України, 

- характеризувати 

програми ЄС для 

стимулювання 

транскордонного 

співробітництва з 

Україною та 

іншими сусідами 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

6 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

7/7  Контрольна 

робота у 

вигляді тестів 

різного типу 

10 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. 

Співробітництво 

з європейськими 

країнами, що не 

входять у ЄС. 

Політика 

розширення ЄС 

2/2 - знати 

Копенгагенські 

критерії 

розширення ЄС, 

- наводити 

приклади реалізації 

політики 

розширення, 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

6 



- аналізувати 

відносини ЄС з 

країнами 

Європейської зони 

вільної торгівлі 

(EFTA) 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

Тема 6. Політика 

сусідства 

Європейського 

Союзу. 

Європейський 

Союз і Україна 

2/2 - розуміти сутність 

політики сусідства 

ЄС, 

- відрізняти 

складові політики 

сусідства: Східне 

партнерство, 

Чорноморська 

синергія, Союз для 

Середземномор’я, 

- аналізувати 

еволюцію відносин 

між ЄС і Україною  

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

6 

Тема 7. 

Трансатлантичні 

відносини 

2/2 - знати договірно-

правову основу 

відносин ЄС з 

США і Канадою, 

- аналізувати 

політичні, 

безпекові, 

культурно-освітні 

відносини ЄС з 

США та Канадою. 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

6 

Тема 8. 

Співробітництво 

Європейського 

Союзу з країнами 

Азії, Африки та 

Латинської 

Америки 

2/2 - визначати роль 

держав Азії у 

зовнішній політиці 

ЄС, 

- характеризувати 

особливості 

співробітництва 

ЄС з ключовими 

деражавами: 

Китаєм, Індією, 

Бразилією, 

Нігерією, 

- висвітлювати 

гуманітарну 

допомогу ЄС 

країнам, що 

розвиваються 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

6 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

8/8  Контрольна 

робота у 

виглядів 

тестів різного 

типу 

10 

Всього за 2 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс (2 семестр) 100 



 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Відповіді на семінарських заняттях мають спиратися на 

власноруч підготовлений конспект. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу. Унікальність робіт має складати не 

менше 70%. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


