




                                              1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів  –
2

Напрям підготовки 6.030205 «Країнознавство»

Дисципліна за вибором
ВНЗ

циклу професійної та
практичної підготовки

Модулів – 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень:
«бакалавр»

Рік підготовки
4-йЗмістових модулів – 2

Загальна кількість
годин – 72 год.

Семестр
7-й

Лекції
16 год.

Тижневих годин для
денної форми

навчання:
аудиторних – 2

самостійної роботи
студента – 4

Семінарські
12 год.

Модульний контроль
4 год.

Самостійна робота
40 год.

Вид контролю
Залік



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета  викладання  навчальної  дисципліни «Регіональна  співпраця  країн
Центральної  та  Східної  Європи  і  участь  України»  полягає  у  формуванні  у
студентів фахових теоретичних знань з проблематики регіональної співпраці у
відповідних європейських субрегіонах як на макро рівні відповідних державних
об’єдань і структур, так і субрегіональному рівні.
Завдання дисципліни  «Регіональна  співпраця  країн  Центральної  та  Східної
Європи і участь України» полягає у:

- засвоєнні  студентами  різних  концептуальних  підходів  до
розгляду сутності регіональної співпраці в Європі

- розвитку  уміння  студентів  здійснювати  науковий  пошук  та
аналізувати джерела, що містять інформацію щодо регіональної
співпраці;

- формуванні здатності використовувати набуті теоретичні знання
у  практичній  роботі  з  підготовки  інформаційно-аналітичних
довідок, систематизації матеріалів щодо регіональної співпраці,
налагодженні  зв’язків  України  із  ключовими  регіональними
об’єднаннями  в  Центральній  і  Східній  Європі  і  залученні
регіонів України до субрегіональної співпраці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Регіональна співпраця країн
Центральної та Східної Європи і участь України» студент повинен знати:

- основний  понятійний  апарат,  що  стосується  визначення
регіональної співпраці;
- основні  концептуальні  підходи,  щодо  вивчення

регіональної  співпраці,  їх  особливості  і  специфіку
стосовно регіонів Центральної та Східної Європи;

- загальну  стратегічну  і  геополітичну  характеристику
регіонів Центральної

і Східної Європи;
- історію  створення,  еволюцію  і  сучасний  стан  ключових

міждержавних регіональних об’єднань в Центральній і Східній
Європі;

- особливості і  основні тенденції розвитку регіональної співпраці в
Центральній і Східній Європі на субрегіональному рівні;

- основні форми і особливості залучення України до регіональної 
співпраці з країнами Центральної і Східної Європи як на 
міждержавному, так і субрегіональному рівнях.

Студент повинен вміти:
a. здійснювати  пошук,  систематизувати  й  аналізувати

країнознавчу і регіонознавчу інформацію;
b. виявляти  різні  підходи  до  осмислення  і  дослідження

проблеми  і  визначати  основні  характеристики  і
відмінності цих підходів;



c. орієнтуватися  в  політичних,  економічних  і  безпекових
проблемах регіональної співпраці в регіонах Центральної
і Східної Європи;

d. знаходити і аналізувати документальну базу, зокрема 
базові міжнародно-правові акти, що визначають основи 
регіональної співпраці у відповідних регіонах;

e. виявляти  тенденції  регіональної  співпраці  і  робити
обгрунтовані  прогнози щодо подальшого розвитку такої
співпраці;

f. робити обгрунтовані пропозиції щодо подальшої 
співпраці України з країнами Центральної і Східної 
Європи на міждержавному і субрегіональному рівнях;



3. Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль 1. Регіональна 
співпраця країн Центральної та
Східної Європи: макрорегіональний підхід.

Тема  1.  Основні  поняття  і  підходи  до  дослідження  регіональної
співпраці.

Проблема  визначення  поняття  «регіон»  на  макрорегіональному  і
субрегіональному  рівнях.  Визначення  поняття  «регіоналізація».  Визначення
поняття «регіональна співпраця».

Огляд  основних  інституційних  об’єднань  регіональної  співпраці,  що
створені  і  діють  в  Центральній  і  Східній  Європі:  Вишеградська  четвірка,
Центральноєвропейська  Ініціатива,  Балтійська  асамблея,  Центрально-
європейська  асоціація  вільної  торгівлі,  Процес  співробітництва  в  Південно-
Східній  Європі,  Співдружність  незалежних  держав  (СНД),  Євразійське
економічне співробітництво (ЄврАзЕС), Союзна держава Росії і Білорусії.

Поняття  «транскордонний  регіон»,  «єврорегіон»,  «транскордонне
співробітництво», Єпринцип субсидіарності», «Європа регіонів».

Проблема визначення субрегіонів в рамках макрорегіону «Європа».
Неоднозначність визначення підрегіонів «Центральна Європа», «Східна
Європа», «Центрально-Східна Європа».

Загальні характеристики регіонів Центральної і Східної Європи що 
обумовлюють основні напрями і особливості регіональної співпраці країн

Тема 2. Регіональна співпраця в рамках Центральноєвропейської
ініціативи.

Геополітичні характеристики і регіональне значення 
Центральноєвропейської ініціативи. ЦЄІ як регіональна сутність, що поєднує 
регіони Балтійського, Середземного і Чорного морів. Провідна роль Дунаю, або
Дунайського транзитного транспортного коридору, як того ядра, на основі якого
вибудовувалася співпраця в рамках ЦЄІ. Визначення поняття «міжнародна 
ріка». Дунай як важлива транспортна артерія.

Особливості історичної еволюції Центральноєвропейської ініціативи. Від
"Квадрагонале" до "Гексагонале". Війна в Югославії і розпад СФРЮ. Розпад 
Чехословаччини. Розвиток інституційної структури ЦЄІ. Створення Центру 
Інформації і Документації ЦЄІ. Подальше розширення кількості членів ЦЄІ на 
фоні приєднання нихки країн-чденів до ЄС. Створення Фонду Солідарності 
ЦЄІ. Розробка платформи співпраці між ЦЄІ і ЄС. Нові ініціативи співпраці в 
двох нових вимірах: парламентському і бізнесовому. Створення бізнесового 
форуму. Створення Фонду співробітництва ЦЄІ, Молодіжного Форуму ЦЄІ, 
Університету ЦЄІ. Започаткування Програми обміну ноу-хау ЦЄІ.

Кооперація і координація роботи ЦЄІ з іншими регіональними 
об’єднаннями зокрема з Адріатико-Іонічною Ініціативою Adriatic and Ionian
Initiative (AII), ОЧЕС, Радою Балтійських країн і Радою Регіонального 
Співробітництва.

План дій ЦЄІ на 2014-2016 роки.
Структура і основні напрямки роботи ЦЄІ. Три основні виміри співпраці:

міжурядова співпраця, міжпарламентська співпраця, бізнесова кооперація.



Стратегічні цілі і завдання ЦЄІ відповідно до Плану дій ЦЄІ на 2014-2016
роки.

Тема 3. Вишеградська група як механізм регіональної співпраці.

Загальна характеристика Вишеградського регіону: цивілізаційні і 
ментальні особливості. Фактор зовнішнього впливу на країни регіону як одна з
характеристик.

Історичні передумови створення і еволюція Вишеградської групи. Зустріч
В у 1335 р. у Вишеграді як історична передумова регіональної співпраці країн 
групи. Актуалізація концепції «Центральної Європи» після розпаду СРСР. 
Вирішальні фактори, що обумовили створення Вишеградської групи у 1991 
році.

Спільна інтеграція до НАТО і ЄС як основа регіональної співпраці країн
Вишеградської групи. Розпад Чехословаччини і перетворення групи на 
Вишеградську четвірку.

Зменшення інтенсивності співпраці країн Вишеградської групи у другій 
половині 90-х років. Протиріччя між країнами-членами Вишеградської групи і
суперництво за регіональне лідерство як стримуючий фактор регіональної 
співпраці.

Вступ країн-членів Вишеградської групи до НАТО і ЄС. Гармонізація 
візових систем і принципів митного контролю.

Структура і основні напрямки співпраці в рамках Вишеградської групи.
Вишеградська група як не інституціалізоване об’єднання. Міжнародний Фонд
Вишеграда як єдина інституційована платформа співпраці.

Участь країн Вишеградської групи у міжрегіональному співробітництві. 
Оборонне співробітництво в рамках Вишеградської групи.

Тема 4. Балтійська асамблея як відповідь на проблему балтійської моделі
кооперації.

Регіональне значення і загальне стратегічне положення країн 
Балтійського 2регіону (Естонія, Латвія, Литва). Участь країн регіону в різних 
регіональних проектах. Країни Балтики як елемент транзитного коридору, що
поєднує Балтійський і Чорноморський регіони.

Історія створення і основні етапи розвитку Балтійської асамблеї як 
реалізація балтійської моделі кооперації. Період 1992-1995 років – закладення 
основ співпраці і міжнародне визнання. Співпраця і конкуренція між 
балтійськими країнами. Укладання Угоди про зону вільної торгівлі між країнами 
регіону (1993 р.). Угода про співпрацю між Урядами і Парламентами Естонії, 
Латвії і Литви (1994 р.). Балтійська рада як механізм координації між 
Балтійською асамблеєю і Балтійською радою міністрів. Проблема виводу 
радянських військ з прибалтійських країн. Період європейської і євроатлантичної
інтеграції (1995-2002 рр.). Європейська інтеграція як підвалина регіональної 
співпраці Естонії, Латвії і Литви. Складні відносини з Росією. Період 
інституційних реформ (2002 -2007 рр.). Вступ країн регіону до



ЄС і НАТО і адаптація до нових умов. Сучасний стан регіональної співпраці
країн Балтійської асамблеї. Нові виміри і напрями співпраці.

Організаційна сруктура і основні напрями регіональної співпраці.
Міжрегіональна співпраця країн Балтійської асамблеї.

Тема 5. Регіональне співробітництво в регіоні Східної Європи і участь
України.

СНД як механізм регіональної співпраці. Стратегічне становище регіону 
Східної Європи після розпаду СРСР. Утворення СНД у 1991 р. Особливий 
статус України. Основні цілі організації і напрями співпраці відповідно до 
Статуту СНД. Структура СНД. Рада Голів держав СНД. Рада голів урядів СНД.
Міжпарламентська асамблея СНД. Військова і економічна співпраця в рамках 
СНД.

Інтеграційні об’єднання в Східній Європі під проводом РФ: ЄврАЗЕС і 
Союзна держава Росії і Білорусії. Причини розвитку інтеграційних проектів в 
Східній Європі під проводом Росії як намагання зберегти власну сферу впливу і
геополітичних інтересів. Історія створення ЄврАзЕС. Структура ЄврАЗЕС: 
Міждержавна Рада, Інтеграційний комітет, Міжпарламентська Асамблея, Суд 
Співтовариства. Проект Союзної держави Росії і Білорусі. Історія створення. 
Основні правові засади і передбачені інтеграційні механізми. Проблеми 
розвитку проекту Союзної держави і його суперечливе майбутнє.

Участь України в регіональній співпраці у Східній Європі. Загальне 
ставлення України до інтеграційних процесів в регіоні колишнього СРСР. 
Економічний аспект – основа інтересу України до інтеграційних проектів у 
Східній Європі. 1991 - 2004 рр – період відсутності чіткого курсу на 
Європейську і Євроатлантичну інтеграцію. Намагання побудови прагматичної 
багатовекторної політики. Період з 2004 р. – визначення курсу на європейську і
євроатлантичну інтеграцію і втрата інтересу до східноєвропейських 
інтеграційних процесів.

Змістовний модуль 2. Субрегіональний вимір регіональної співпраці

країн Центральної і Східної Європи.

Тема 1. Основні підвалини європейського регіоналізму.
Основні принципи європейської регіональної політики. Розширення 

повноважень місцевих і регіональних влад як основний напрямок регіонального
розвитку Європи. «Єдність у різноманітті» - як гасло і мета регіональної 
політики ЄС.

Асамблея європейських регіонів і Декларація щодо регіоналізму. Історія

створення, напрямки роботи і завдання, участь України. «Хартія місцевого



самоврядування 1994 р.». Принцип субсидіарності як основний керівний
принцип ЄС в реалізації регіональної політики.

Транскордонне співробітництво як основна форма регіональної співпраці

на субрегіональному рівні. Основні характеристики і форми транскордонного 

співробітництва.

Тема 2. Європа регіонів
Основні інституційні і правові підвалини регіональної політики ЄС
Концепція єврорегіонів Єврорегіони в Центральній і Східній 
Європі

Тема 3. Єврорегіони як механізм регіональної співпраці України
Участь України в співпраці на рівні єврорегіонів: особливості і можливості. 
Єврорегіони за участю України: місток між Центральною і Східною Європою
Перспективи регіональної співпраці України в умовах кризи європейської 
безпеки.

4. Тематичний план

№ Назви Кількість годин
теоретичних розділів Р А Л СЗ МК ІР СР ПК

Змістовий модуль І.
Регіональна співпраця країн Центральної та Східної Європи:

макрорегіональний підхід
Основні поняття і

1. підходи  до дослідження 2 2 - 5
регіональної співпраці
Регіональна співпраця в

2.
рамках

2 2 1 5Центральноєвропейської
ініціативи
Вишеградська група як

3. механізм регіональної 2 2 5
співпраці

Основні поняття і

4.
підходи до дослідження

2 2
регіональної співпраці

Балтійська асамблея як

5
відповідь на проблему

2 2 3балтійської моделі
кооперації

6 Участь України в 2 2



регіональній співпраці в
рамках Центрально-
Європейської Ініціативи
і Вишеградської групи
Регіональне

7
співробітництво в регіоні

2 2 1 3Східної Європи і участь
України
Центрально-європейська
асоціація вільної

8 торгівлі і Процес 2 2
співробітництва в
Південно-Східній Європі

Разом 41 18 10 6 2 2 21
Змістовий модуль ІІ.

Субрегіональний вимір регіональної співпраці країн Центральної і
Східної Європи

Основні підвалини
1. європейського 2 2 1 4

регіоналізму
Європейський

2.
регіоналізм: основні

2 2 6фактори   співпраці   і
небезпеки регіоналізації

3. Європа регіонів 2 2 1
Приклади регіональної

4 співпраці в форматі 2 2 5
єврорегіонів
Єврорегіони як механізм
регіональної співпраці 2 2
України
Україна у «Європі

2 2регіонів»

Разом 31 14 6 6 2 2 15
Разом за навчальним 72 32 16 12 4 36 2

планом

5. Теми семінарських занять
№ Назва теми Кількість
з/п годин
1 Основні поняття і підходи до дослідження регіональної 2

співпраці
2 Участь України в регіональній співпраці в рамках 2

Центрально-Європейської Ініціативи і Вишеградської



групи
3 Центрально-європейська асоціація вільної торгівлі і 2

Процес співробітництва в Південно-Східній Європі
4 Європейський регіоналізм: основні фактори співпраці і 2

небезпеки регіоналізації
5 Приклади регіональної співпраці в форматі єврорегіонів 2
6 Україна у «Європі регіонів» 2
...



6. Навчально-методична карта дисципліни
Разом: 72 год. З них: лекції (16 год.), семінарські заняття (12 год.), індивідуальна

робота (4 год.), самостійна робота (36 год.), модульний контроль - 4 год., підсумковий
контроль - ПМК (2 год.)

Модулі Змістовий модуль І.РРегіональна співпраця країн Змістовий модуль ІІ.
ентральної та Східної Європи: макрорегіональний підхід Субрегіональний вимір

регіональної співпраці
країн Центральної і
Східної Європи

Лекції Основн Регіональна Вишегр Балтійськ Регіональ Основні Європа Єврорег
(теми, і співпраця в адська а не підвалини регіонів іони як
бали) понятт рамках група як асамблея співробітн європейськ (1) механіз

я Центральноєвр механіз як ицтво в го м
підход опейської м відповідь регіоні регіоналізм регіона
и ініціативи регіонал на Східної у льної
дослід (1) ьної проблему Європи і (1) співпра
ження співпрац балтійськ участь ці
регіона і ої моделі України України
льної (1) коопераці (1) (1)
співпра ї
ці (1) (1)

Семінар Основні Участь Централь Європей Прикла Україна
ькі поняття України в но- ський ди у

заняття і регіональ європейсь регіоналі регіона «Європі
(теми, підходи ній ка зм: льної регіонів

до співпраці асоціація основні співпра »
бали) дослідж в рамках вільної фактори ці в (11)

ення Централь торгівлі і співпрац форматі
регіонал но- Процес і і єврорег
ьної Європейс співробітн небезпек іонів
співпрац ької ицтва в и (11)
і Ініціатив Південно- регіоналі
(11) и і Східній зації

Вишеград Європі (11)
ської (11)
групи
(11)

СР(бали 5 5 5 5 5 5 5 5

ІНДЗ 30

(бали)
Поточн Відповідь на семінарі – 10,
ий (в т. ч.: доповідь, виступ, повідомлення, участь у дискусії)
контрол
ь (вид,
бали)
Модуль КМР – 1 (І модуль; 25 балів)
ний
контроль

Модуль КМР – 2 (2 модуль; 25 балів)
ний
контроль

Підсумк Залікік
овий
контроль



7. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Самостійна робота студентів передбачає опрацювання студентами додаткових

матеріалів і літератури за загальною тематикою курсу і в рамках визначених тем для
самостійної роботи. Результатом самостійної роботи студента може бути:
- Підготовлена письмова довідка з відповідного питання;
- Підготовлене повідомлення, що презентується на семінарському занятті;
- Складання компаративних і хронологічних таблиць
- Підготовка презентації в електронному форматі

Термі
Розділи (обсяг в годинах) Вид контролю Бали н

викона
ння

(тижні)
Змістовий модуль І. Регіональна співпраця країн Центральної та Східної

Європи: макрорегіональний підхід
Тема 1. (5 год) Письмова довідка 5

Тема 2. (5 год)
Повідомлення  на  семінарському

5занятті

Тема 3. (5 год) Підготовка компаративної таблиці 5

Тема 4. (3 год) Усне опитування 5

Тема 5 (3 год) Письмове опитування під час МК 5

Змістовий модуль ІІ. Субрегіональний вимір регіональної співпраці країн
Центральної і Східної Європи

Тема 6. (4 год) Усне опитування 5

Тема 7. (6 год) Доповідь на семінарі 5

Тема 8. (5 год) Доповідь на семінарі 5

Разом: 36 год. Разом: 40 балів



8. Теми і завдання для самостійної роботи

1. Центральна і Східна Європа як простір зіткнення цивілізацій
2. Центральна і  Східна Європа як поле геополітичного протистояння

західного і східного блоків
3. Країни  Центральної  і  Східної  Європи  в  концепції  зіткнення

цивілізацій С. Гантінгтона
4. Міжнародно-праоввий статус Дунаю як ключової транспортної

артерії в Центральній Європі
5. Дунайська комісія як механізм співпраці в Центральній Європі
6. Україна в Дунайській комісії
7. Хронологічна таблиця вступу держав Центральної Європи до ЄС
8. Хронологічна таблиця вступу держав Центральної Європи до НАТО

9. Членство  країн  регіону  Центральної  і  Східної  Європи  в
регіональних і безпекових структурах (компаративна таблиця)

10.ОЧЕС  як  ключова  організація  регіональної  співпраці  в
Чорноморському регіоні

11.Україна в ОЧЕС
12.Конфлікти в регіонах Центральної і Східної Європи і їх вплив

на співпрацю країн регіону.
13.Хронологічна таблиця створення регіональних і інтеграційних об’єднань

в  Східній  Європі  (СНД,  ЄврАзЕС,  ЄЕП,  Союзна  держава  Росії  і
Білорусі)

14.Розподіл Європи на підрегіони в рамках міжнародних організацій
(як приклад – Статистичний департамент ООН)

15.ГУАМ як механізм співпраці в Чорноморсько-Каспійському регіоні.
16.Проблема  лідерства  України  в  рамках  структур  регіональної

співпраці в Центральній і Східній Європі
17.Україна в ГУАМ

18.Проект  Євро-Азіатського  нафтотранспортного  коридору  як
важливий елемент регіональної співпраці в енергетичній сфері

19.Складання короткого словника ключових термінів за темою курсу
20.Комітет  регіонів  ЄС  як  один  з  ключових  механізмів

реалізації регіональної політики Європейського Союзу.
21.Європейський  фонд  регіонального  розвитку  як  інструмент

регіональної політики ЄС
22.Асамблея Європейських регіонів як втілення європейського регіоналізму
23.Основні положення Декларації щодо регіоналізму в Європі

24.Європейська конвенція про основні принципи транскордонного 
співробітництва між територіальними общинами або органами 
влади і передбачені нею типові міждержавні угоди.

25.Довідка-характеристика єврорегіону (на вибір студента)
26.Транзитне  значення  України  в  рамках  пан-європейських

транспортних коридорів
27.Аналіз однієї з типових міждержавних угод, передбачених Європейською 

конвенцією про основні принципи транскордонного співробітництва між 
територіальними общинами або органами влади
28.Проблема сепаратизму в Європі і її вплив на регіональну співпрацю



29.Характеристика одного з єврорегіонів за участю України (на вибір
студента)

30.Процес децентралізації в Україні: загрози і перспективи

9. Плани лекційних та семінарських занять за модулями.

Змістовий модуль 1. Регіональна співпраця країн Центральної та 
Східної Європи: макрорегіональний підхід.

Лекція 1. Основні поняття і підходи до дослідження регіональної
співпраці (Вступна лекція)

1. Проблема визначення поняття «регіон»: два погляди на регіональну
співпрацю

2. Проблема визначення субрегіонів в рамках макрорегіону «Європа».
3. Загальні  характеристики  регіонів  Центральної  і  Східної  Європи,  що

обумовлюють  основні  напрями  і  особливості  регіональної  співпраці
країн.

Лекція 2. Регіональна співпраця в рамках 
Центральноєвропейської ініціативи.

1. Геополітичні характеристики і регіональне значення ЦЄІ
2. Особливості історичної еволюції Центральноєвропейської ініціативи.
3. Структура і основні напрямки співпраці в рамках ЦЄІ.

Лекція 3. Вишеградська група як механізм регіональної співпраці.

1. Загальна характеристика «Вишеградського регіону»
2. Історичні передумови створення і еволюція Вишеградської групи
3.Структура і основні напрямки співпраці в рамках Вишеградської групи

Семінар 1. Основні поняття і підходи до дослідження регіональної
співпраці

1. Проблема визначення поняття «регіон»: два погляди на регіональну
співпрацю

2. Проблема визначення субрегіонів в рамках макрорегіону «Європа».
3. Загальні  характеристики  регіонів  Центральної  і  Східної  Європи,  що

обумовлюють  основні  напрями  і  особливості  регіональної  співпраці
країн.

Лекція 4. Балтійська асамблея як відповідь на проблему балтійської
моделі кооперації.

1. Регіональне значення і загальне стратегічне положення країн
Балтійського регіону (Естонія, Латвія, Литва)



2. Історія створення і основні етапи розвитку Балтійської асамблеї як
реалізація балтійської моделі кооперації.

3. Організаційна сруктура і основні напрями регіональної співпраці.



Семінар 2. Участь України в регіональній співпраці в рамках Центрально-
Європейської Ініціативи і Вишеградської групи.

1. Роль і місце України в регіоні Центральної Європи.
2. Україна – повноправний член Центральноєвропейської ініціативи:

основні етапи, форми і напрями співпраці.
3. Україна і Вишеградська група: еволюція регіонального партнерства
4. Перспективи регіональної співпраці України з країнами Центральної

Європи.

Лекція 5. Регіональне співробітництво в регіоні Східної Європи і участь
України.

1. СНД як механізм регіональної співпраці.
2. Інтеграційні об’єднання в Східній Європі під проводом РФ: ЄврАЗЕС і

Союзна держава Росії і Білорусії.
3. Участь України в регіональній співпраці у Східній Європі.

Семінар 3. Центрально-європейська асоціація вільної торгівлі і

Процес співробітництва в Південно-Східній Європі

1. Еволюція і сучасний стан Центрально-європейської асоціації вільної
торгівлі як механізму регіональної економічної співпраці

2. Україна і CEFTA
3. Процес співпраці в Південно-Східній Європі: історія, сучасність, основні

напрямки співпраці
4. Україна в регіональній співпраці з країнами Південно-Східної Європи
5.

Змістовний модуль 2. Субрегіональний вимір регіональної співпраці

країн Центральної і Східної Європи.

Лекція 6. Основні підвалини європейського регіоналізму

1. Основні принципи європейської регіональної політики
2. Асамблея європейських регіонів і Декларація щодо регіоналізму
3. Транскордонне співробітництво як основна форма регіональної співпраці

на субрегіональному рівні



Семінар 4. Європейський регіоналізм: основні фактори співпраці і

небезпеки регіоналізації

1. Пан-європейські транспортні коридори як важливий чинник регіональної
транскордонної співпраці

2. «єдність у різноманітті»: Європа Регіонів як фактор зміцнення Європи
3. Відцентрові тенденції в Європі і небезпеки європейського регіоналізму.

Лекція 7. Європа регіонів

1. Основні інституційні і правові підвалини регіональної політики ЄС
2. Концепція єврорегіонів
3. Єврорегіони в Центральній і Східній Європі

Семінар 5. Приклади регіоальної співпраці в форматі єврорегіонів

1. Єврорегіони в Центральній Європі
2. Єврорегіони в Східній Європі
3. Єврорегіони в Чорноморському регіоні

Лекція 8. Єврорегіони як механізм регіональної співпраці України
1. Участь України в співпраці на рівні єврорегіонів: особливості і

можливості.
2. Єврорегіони за участю України: місток між Центральною і Східною

Європою
3. Перспективи регіональної співпраці України в умовах кризи європейської

безпеки.

Семінар 6. Україна у «Європі регіонів»

1. Характеристика єврорегіонів за Участю України
2. Процес децентралізації в Україні: небезпека чи втілення концепції

«Європи регіонів»?

10. Індивідуальні завдання

Мета ІНДЗ: засвоєння студентами основного матеріалу дисципліни та 
опанування форм самостійної науково-дослідної роботи.

Зміст ІНДЗ: відображає зміст тем дисципліни.
Види ІНДЗ та система їх оцінювання:



тематичний реферат(30 балів); 
мультимедійний проект (30 балів); 
реферування літератури (30 балів)
формування джерельної бази та бібліографії з проблематики 

внутрішньополітичного розвитку країн світу (30 балів).

1.  Формою  самостійної  роботи  студентів  є  підготовка тематичного
реферату  (теми  вказані  нижче) на  відповідну  тему  з  курсу
«Внутрішньополітичний розвиток країн світу».  Обсяг реферату має бути в
межах 15−17 сторінок машинописного тексту на однiй сторiнцi аркуша бiлого
паперу формату А 4 (крім списку лiтератури та додаткiв).

2. Мультимедійний  проект  –  вид  ІНДЗ, який  передбачає  володіння
студентами  мультимедійними  технологіями.  Проект  повинен  бути
зроблений за допомогою відповідного програмного забезпечення. У ньому
повинен  міститися  текст,  що  розкриває  тему  та  зображення,  що  її
ілюструють.
Студент  повинен  презентувати  свій  проект  на  занятті.  Для  контролю

надається роздрукована та електронна копії.
3. Реферування літератури  відображає зміст 2-3 статей з визначеної тему.

Студент  повинен  порівняти  зміст  статей,  визначивши  різні  та  спільні
підходи авторів у розкритті  проблем політичного розвитку держав світу.
Обсяг  реферування  літератури  має  бути  в  межах  2-4  сторінки
комп'ютерного набору на однiй сторiнцi аркуша бiлого паперу формату А 4
(без списку лiтератури та додаткiв). До реферованої літератури додаються
ксерокопії реферованих статей.

4. Формування  джерельної  бази  та  бібліографії  з  проблематики
внутрішньополітичного  розвитку  країн  світу  передбачає  укладання
переліку  досліджень  (монографій,  публікацій  джерел,  статей,  рецензій),
публікацій  в  ЗМІ  та  інтернет-публікацій  із  значних  за  хронологічним
охопленням  та  проблематикою  розділів,  що  відповідають  змістовим
модулям курсу.

Критерії оцінювання ІНДЗ:

№ Опис критерію Максимальна
п/п кількість балів
1. Повнота розкриття теми та самостійність роботи 20
2. Змістовна логічність викладення матеріалу та висновків 5
3. Обсяг та оформлення, що відповідають вимогам 5

Разом 30 балів

Шкала оцінювання ІНДЗ

Рівень виконання Кількість балів, що Оцінка за традиційною
відповідає рівню системою

Високий 25 –30 Відмінно
Достатній 20 – 24 Добре



Середній 14 – 19 Задовільно
Низький 0 – 13 Незадовільно



11. Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної
дисципліни «Регіональна співпраця країн Центральної та Східної Європи

і участь України»
1. Загальні  характеристики  регіонів  Центральної  і  Східної

Європи  що  обумовлюють  основні  напрями  і  особливості
регіональної співпраці

2. Проблема визначення поняття «регіон»: різні підходи
3. Особливості історичної еволюції Центральноєвропейської ініціативи

4. Вишеградська  група  як  механізм  регіональної  співпраці:  основні
об’єднуючі чинники і протиріччя між країнами-учасницями

5. Стратегічне значення країн Балтійського регіону (Естонія, Латвія, Литва)
6. Основні об’єднавчі чинники і напрями співпраці країн Балтійської асамблеї

7. Європейська  і  євроатлантична  інтеграція  як  основні  фактори
регіональної співпраці країн Центральної Європи

8. Стратегічне становище регіону Східної Європи після розпаду СРСР
9. СНД  як  механізм  регіональної  співпраці  на  пострадянському

просторі:  історія  виникнення,  основні  напрями  співпраці  і
проблема ефективності

10.Проросійські інтеграційні проекти на пострадянському просторі
11.

12.Участь  України  в  регіональній  співпраці  в  рамках  Центрально-
європейської асоціації вільної торгівлі (CEFTA)

13.Проблема  регіональної  безпеки  як  основний  напрям  співпраці  в
регіоні Південно-Східної Європи.

14.Співпраця України і Вишеградської групи: можливості і проблеми
15.Правові основи регіональної політики ЄС
15.Сутність принципу «субсидіарності» в європейській регіональній політиці
16.Основні форми реалізації європейської регіональної політики

17.Інституційна  складова  реалізації  регіональної  політики  Євросоюзу:
система фондів.

18.Декларація  щодо  регіоналізму  в  Європі  як  один  з  засадничих
документів європейського регіоналізму

19.Значення і основні напрями роботи Асамблеї Європейських Регіонів
20.Поняття і сутність «єврорегіону»
21.Основні напрями регіональної співпраці в рамках єврорегіонів

22.Пан-європейські  транспортні  коридори  як  один  з  визначальних
факторів регіональної співпраці

23.Єврорегіони за участю України
24.Основні загрози на шляху до «Європи регіонів»
25.Процес децентралізації в Україні в контексті європейського регіоналізму

12.Методи навчання

Впроцесі  вивчення  дисципліни  «Регіональна  співпраця  країн  Центральної  та
Східної  Європи»  використовуються  пояснювально-ілюстративний,



дослідницький  та  інтерактивні  методи  навчання,  зокрема,  семінари,  метод
групової дискусії, презентацій.



13. Методи контролю

Контроль  знань  студентів  здійснюється  за  модульно-рейтинговою
системою.

Для перевірки знання та розуміння студентами матеріалу, визначення рівня
його  засвоєння,  вироблених  навчальних  і  практичних  навичок,  а  також
вироблення  навичок  письмової  та  усної  самопрезентації  використовуються
методи, які базуються на полікритеріальній оцінці поточної роботи студентів.

Об’єктами  поточного  контролю,  відповідної  оцінки  та  врахування  в
підсумковому результаті  є:  рівень знань,  продемонстрований на семінарських
заняттях;  активність  під  час  обговорення  питань,  що  винесені  на  заняття;
самостійне  опрацювання  ряду  тем;  підготовка  доповідей-презентацій,
підготовка реферативних оглядів за визначеними темами.

З  метою  поточного  контролю  знань  студентів  проводяться  також  дві
модульні  контрольні  роботи  у  вигляді  тестів.  Модульні  контрольні  роботи
проводяться  з  метою  перевірки  ступеневого  засвоєння  знань  за  темами
програми курсу.

Підсумковий контроль знань студентів  здійснюється в кінці семестру у
формі  заліку.  Студент  допускається  до  підсумкового  контролю  за  умови
виконання  всіх  проміжних  форм  контролю,  передбачених  семестровим
навчальним планом

На заліку студент може набрати максимально 40 балів, які плюсуються до
кількості балів за роботу протягом семестру і визначають його сумарну оцінку
згідно шкали оцінювання

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Розрахунок рейтингових балів

за видами поточного (модульного) контролю

№ Макс
з/ Вид . Т. Т. Т. Т. Т. Всьог Т. Т. Т. Всьог

Разомп діяльності число 1 2 3 4 5 о 6 7 8 о
балів

1.
Відвідування

1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 8лекцій
Відвідування

2. семінарських 1 1 1 1 3 1 1 1 3 6

занять
Виконання

завдання для

3.
самостійної

5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 40роботи
(домашнього

завдання)
Робота на

семінарськом
у занятті (в т.

4. ч.: доповідь, 10 10 10 10 30 10 10 10 30 60
виступ,

повідомлення,

участь у



дискусії)
5. ІНДЗ 30 30

Написання

7.
модульної

25 25 25 50контрольної
роботи

8. Всього 17 17 17 6 6 88 17 17 17 76 194

194:60=3,2
3

Оцінка
Оцінка за За

Значення оцінки шкалою національною
ECTS університету шкалою

Відмінно – відмінний рівень

A
знань (умінь) в межах

90 – 100
відміннообов’язкового матеріалу з,

балівможливими, незначними
недоліками
Дуже добре – достатньо

B
високий рівень знань (умінь) в

82-89 балівмежах обов’язкового матеріалу
без суттєвих (грубих) помилок добре

C
Добре – в цілому добрий рівень

75-81 балівзнань (умінь) з незначною
кількістю помилок
Задовільно – посередній

D
рівень знань (умінь) із значною

69-74 балівкількістю недоліків, достатній
для подальшого навчання або

задовільнопрофесійної діяльності

E
Достатньо – мінімально

60-68 балівможливий допустимий рівень
знань (умінь)
Незадовільно з
можливістю повторного

FX
складання – незадовільний

35-59 баліврівень знань, з можливістю
повторного перескладання за
умови належного самостійного
доопрацювання Незадовільно
Незадовільно з
обов’язковим повторним

F
вивченням курсу –досить

1-34 балівнизький рівень знань (умінь), що
вимагає повторного вивчення
дисципліни



14.Методичне забезпечення
1. Робоча навчальна програма дисципліни.
2. Завдання для самостійної роботи.
3. Плани і матеріали для підготовки до семінарських занять.
4. Тестові завдання для модульних контрольних робіт.

5. Презентації  по  темах,  винесених  на  лекційне  заняття,  в  програмі
Microsoft PowerPoint XP

15.Рекомендована література

2. Масляк П. О. Країнознавство : підручник. – К. : Знання, 2008. – 292 с.
3. В. А. Дергачёв, Л. Б. Вардомский. Регионоведение. - 2-е изд., перераб. и

доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 519 с.
4. Гладкий Ю.Н.,Чистобаев А.И. Регионоведение. - М. Гардарики. 2003г. - 384

с.
5. Каганов Ю.О. Центрально-Східна Європа як історичний регіон: зміст та

еволюція концепції // Наукові праці історичного факультету Запорізького
державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – Вип. XIX. – С.
333– 341.

6. В.П.Горбулін   ІНТЕГРАЦІЙНІ   ПРОЦЕСИ   ТА   РОЗВИТОК   КРАЇН
ЦЕНТРАЛЬНОЇ  І  СХІДНОЇ  ЄВРОПИ
http://old.niss.gov.ua/book/journal/geopol.htm

7. Декларація  щодо  регіоналізму  в  Європі
http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/PressComm/Publications/DeclarationR
egionalism/.dam/l10n/ua/DR_UKRAINE[1].pdf

7. Central European Initiative: 25 years
http://www.cei.int/sites/default/files/attachments/publications/cei_25_years_inter 
active_for_web_final_final_25_nov.pdf

8. CEI  Plan  of  Action  2014-2016
http://www.cei.int/sites/default/files/attachments/docs/Mission%20and%20Object
ives/502.001-14_plan_of_action_2014-2016_final.pdf

9. ДУКМАС Олена Леонідівна ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ІНІЦІАТИВА:
СТРУКТУРА,  ФУНКЦІЇ,  ДІЯЛЬНІСТЬ  У  ФОРМАТІ  РЕГІОНАЛЬНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА (1989 – 2011 рр.) // Дисертація на здобуття наукового
ступеня  кандидата  історичних  наук  зі  спеціальності  07.00.02  –  всесвітня
історія

10.http://www.cei.int/
11. Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в

Венгрии, Польше, Словакии и Чехии / Под ред. Л.Н. Шишелиной. — М.:
Весь Мир, 2010. — 568 с. (Старый Свет — новые времена)

12."Вишеградська четвірка": у пошуках субрегіональної безпеки?" Шелест Г.,
Полтораков О. http://od.niss.gov.ua/articles/449/
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13. О.І. БРУСИЛОВСЬКА МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК з курсу «ЗОВНІШНЯ
ПОЛІТИКА КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 
ВІЙНИ» (для студентів відділення “Міжнародні відносини”)

14. Любовь Шишелина Вышеградская группа в общеевропейском процессе - 
22.11.2013 http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=2732#top-content

15.http://www.visegradgroup.eu/
16.J. Keil. Lithuania, Latvia and Estonia – A Baltic Union? About The Co-operation

Between The Three Baltic States. – 2002./ [ Електронний ресурс] - Режим
доступу : http://www.julia-keil.de/files/baltic_union.pdf

17. The Baltic Way - human chain linking three states in their drive for free-dom.
UNESCO: Memory of the World. [ Електронний ресурс] – режим доступу:
http://www.balticway.net/index.php?hl=en

18. Балтійська  асамблея.  Офіційний  сайт  [Електронний  ресурс]  -  Режим
доступу: http://www.baltasam.org/

19. Co-operation among the Baltic States - Baltic Council of ministers. Min-istry of

Foreign affairs  of  Latvia.  – 2014./  [Електронний ресурс] –  Режим доступу:

http://www.mfa.gov.lv/en/policy/4595/cooperation-among-the-baltic-states/

Допоміжні інформаційні джерела

1. Центрально-Європейська Ініціатива
2. http://www.cei.int/
3. http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/international-organizations/cei
4. Вишеградська група
5. http://www.visegradgroup.eu/
6. Центрально-європейська асоціація вільної торгівлі
7. http://www.cefta.int/
8. Дунайська комісія
9. http://www.danubecommission.org/
10.Регіональне і транскордонне співробітництво
11.http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/sectoral-dialogue/regional
12.http://dpsu.gov.ua/ua/static_page/104.htm
13.Пан-європейські транспортні коридори
14.http://www.mtu.gov.ua/uk/show/transports.html
15.ЦЕНТРОП
16.http://www.centrope.com/
17.ГУАМ
18.http://guam-organization.org/




