
Кафедра політології 

Політична регіоналістика 
назва  дисципліни 

Тип дисципліни:      вибіркова       

 Семестр:  3-4, 5-6(бакалавр) 

 Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

  аудиторні години – 30  (лекції – 14, семінарські – 16 ) 

Лектор:  к.п.н. Сліпецька Юлія Миронівна (ел. адреса  slipetska.julija@gmail.com) 

Результати навчання: 

знати:  

 предмет, методи, функції політичної регіоналістики, її понятійно-категоріальний апарат; 

 основні теоретичні підходи до аналізу регіоналізму, концепції соціополітичного розмежування, особливості політичного 

районування України; 

 особливості становлення електоральної карти України; 

 ключові характеристики регіонів України на прикладі Закарпаття, Галичини, Волині, Північної Буковини, Центру, Південно-

Східного регіону, Донбасу, АР Крим; 

уміти: 

 грамотно користуватися категоріями політичної регіоналістики щодо характеристики регіонів України; 

 визначати ключові проблеми у розвитку регіонів України; 

 оцінювати особливості соціополітичного розмежування в Україні, переваги та недоліки федеразіації та автономізації;  

 формувати власну позицію щодо перспектив становлення та особливостей трансформації соціополітичного 

розмежування в Україні.  

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Мета курсу – формування у студентів знань та оволодіння ними аналітичними навичками в сфері сучасної політичної 

регіоналістики шляхом систематизованого вивчення концептуально-методологічних основ дослідження регіону та процесів 

регіоналізації, основних теорій організації просторово-територіальних систем, основ політичного районування та електоральної 

географії України. 

Завдання курсу: 

 ознайомити студентів з місцем політичної регіоналістики в системі суспільно-гуманітарних дисциплін;  

 сформувати у студентів знання про поняття регіону, регіоналізму, регіоналізації, децентралізації, федералізації, тощо; 

 простежити еволюцію розвитку основних концепцій регіоналізму в світовій політичній думці та політичній думці України; 

 виробити навики користуватися категорійно-понятійним апаратом з даного курсу, користуватися літературою та довідковим 

матеріалом з даної проблематики; 

 ознайомити студентів з основними підходами до політичного районування України; 

 формувати критичне мислення, вміння характеризувати політичні регіони України за різними індикаторами; 

 здійснювати порівняльний аналіз електоральної карти України під час виборчих кампаній 1991-2015рр.  

 

Рекомендована література: Баранов А.В., Вартумян А.А. Политическая регионалистика: Курс лекций. Вып. 1-3. Краснодар, 2004; 

Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі. – Львів, 2000 . – С. 278-295; Зварич І. Етнополітика в Україні: 

регіональний контекст / І. Т. Зварич. – К.: Дельта. – 2009. – 320 с; Кривицька О. Етноконфліктний потенціал полікультурного 

суспільства / Олена Кривицька // Наукові записи. – К.: ІПіЕНД, 2001. – Вип. 15. – С. 51 –59. – (Серія «Політологія і етнологія»), с. 59; 

Нагорна Л. Національна ідентичність: український контекст.— К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. — 405 с.;Туровський 

Р. Ф. Политическая регоиналистика, - ГУ ВШЭ, - 2006 г.- 792 с.; Романюк А.  Від соборності до незалежності: стан та динаміка 

інтеграції українського суспільства у контексті європейських процесів / А. С. Романюк, Ю. М. Сокирка. – Львів: ЦПД, 2009. – 140 с.; 

Мальгин А. Украина: соборность и регионализм, Симферополь : СОНАТ, 2005, 277 с; Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, 

культура / україномовний варіант україно–угорського видання / Під ред. М. Вегеша, Ч. Фединець; [Редколег.: Ю. Останець, Р. 

Офіцинський, Л. Сорко, М. Токар, С. Черничко; Відп. за вип. М. Токар]. – Ужгород: Поліграф центр «Ліра», 2010. – 720с; Дергачев 

В.А., Вардомский Л. Б. Регионоведение. Второеиздание. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010; Гельман В., Рыженков   В. Политическая 

регионалистика: от общественного интереса к отрасли   знания, в кн.: Социальная наука в России. ПОЛИС/BerlinerDebatte, М,   1998, 

ее. 138-186   

 

Форми та  методи навчання: лекції,  консультації, самостійна робота, навчальні дискусії, 

Форма  звітності:  залік 

Мова навчання:  українська   
Спеціальність (спеціалізація): журналістика, соціологія, психологія, міжнародні відносини, міжнародна інформація, 

країнознавство, туризм 
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