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Інформація про курс  

 

Курс «Регіональна політика та структурні фонди ЄС» є складовою частиною дисциплін вільного вибору 
студентів освітнньо-наукової програми підготовки магістра. Викладається для магістрів усіх 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини» на п’ятому році навчання. 

Коротка анотація курсу  

 

У курсі «Регіональна політика та структурні фонди ЄС» визначається місце, роль і принципи 
формування спільної регіональної політики ЄС та  

інституційний механізм її реалізації через структурні фонди. 

Мета та цілі курсу  Формування знань стосовно теоретичних і практичних засад проведення регіональної політики ЄС, 
розроблення проектів регіонального розвитку.  
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Тривалість курсу  

 

2 кредити, 90 год.  

 
Обсяг курсу  

 

48 аудиторних годин 
З них: 
32 години лекцій; 
16 годин практичних занять. 42 години самостійної роботи  

 
Очікувані результати 
навчання  

 

Після завершення курсу студент повинен:  

Знати:  

теоретичні засади формування регіональної політики ЄС; етапи формування регіональної політики ЄС; 
принципи формування регіональної політики ЄС; складові фінансового забезпечення регіональної 
політики ЄС та організаційного механізму її реалізації; інституційне забезпечення регіональної політики 
ЄС; особливості регіональної політики країн-членів ЄС; можливості використання спільних інструментів 
європейських структурних та інвестиційних фондів для цілей регіонального розвитку; 

Вміти: визначати особливості інституціональної складової регіональної економічної діяльності; оперувати 
термінологічним апаратом сучасних парадигм регіональних досліджень;  класифікувати типи регіонів у 
глобальній економіці; аналізувати регіональний розвиток на засадах міждисциплінарного підходу зв’язків 
країни; розробляти комплексну програму реалізації раціональної моделі регіонального розвитку; надавати 
аналітичну характеристику та визначати особливості етапів формування регіональної політики ЄС; 
визначати вплив політики регіонального розвитку на мінімізацію асиметрій регіонального та локального 
розвитку ЄС; оцінювати ефективність застосування фінансових механізмів регіональної політики на 
національному та наднаціональному рівнях у ЄС; комплексно оцінювати результати імплементації 
проектів і програм регіонального та локального розвитку в Україні за критеріями, прийнятими в ЄС.  

Формат курсу  очний 



Теми  

 

Лекційна тематика:  
1. Сутність регіонального розвитку, генезис теорій та парадигма регіонально-просторового розвитку.  
2. Міждисциплінарний підхід та методика дослідження регіонального розвитку. 
3. Моделі регіональної політики в країнах — світових лідерах. 
4. Еволюція регіональної політики Європейського Союзу 
5. Реформування структурних фондів Європейського Союзу 
6. Принципи європейської регіональної політики. 
7. Засади регіональної політики ЄС і пріоритети регіонального розвитку до 2020 р.  
8. Інноваційний розвиток регіонів ЄС.  
9. Інституційна та правова основи політики регіонального розвитку ЄС. 
10. Реалізація фінансового механізму у регіональній політиці ЄС. 
11.Система діючих інструментів регіональної політики ЄС. 
12. Організації та об’єднання органів місцевого самоврядування Європейського Союзу.  
13. Територіальне співробітництво в межах кооперації регіонів ЄС  
14. Трансформація європейської регіональної політики в країнах ЦСЄ. 
15. Транскордонна співпраця в межах регіональної політики Європейського Союзу.  
16. Єврорегіональне співробітництво України та ЄС.  
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