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Форма проведення: 

Письмова. Тестові питання,  наявні в діяльності «Підсумковий контроль» ЕНК (3 курс) 

«Політична регіоналістика» https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=667204 

 

Можливість відповіді активізується під час проведення іспиту – за розкладом. Кожен 

білет складається з двох блоків: перший включає 1 теоретичне питання, а другий - 1 

практичне завдання. Студент має 2 спроби відповіді, зараховується кращий варіант. 

Під час складання іспиту студент має вийти на відеозв’язок на платформі 

HangoutsMeet із включеною камерою та мікрофоном. 

 

Тривалість проведення: 

80 хвилин. 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

відсутній 

 

Максимальна кількість балів: 

40 балів. 

 

Критерії оцінювання: 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

тестування 
Значення оцінки 

А 
37-40  

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

В 
31-36  

балів 

Дуже добре - достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

С 
26-30  

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 
21-25 

балів 

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 



Е 
16-20 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FХ 
10-15 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання 

– незадовільний рівень знань, з можливістю 

повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 
0-9  

балів  

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

 

Перелік іспитових питань: 

1. Політична регіоналістика в системі наук про політику. 

2. Становлення політичної регіоналістики на пострадянському просторі. 

3. Ступінь розробленості проблематики політичної регіоналістики. 

4. Політичний простір: основні елементи і рівні організації.  

5. Поняття регіону: сучасні підходи до виділення регіону.  

6. Регіоналізація, регіоналізм і глобалізм. 

7. Регіоналізація як політичний процес.  

8. Моделі регіоналізації.  

9. Інтеграційний і дезінтеграційний типи регіоналізації в сучасному світі.  

10. Регіоналізація та сепаратизм як політичні феномени.  

11. Сепаратизм в регіональному контексті: загальний аналіз та характерні особливості. 

12. Територіальні конфлікти: форми, фактори, принципи розв'язання.  

13. Регіони як учасники міжнародних відносин.  

14. Фактори регіоналізації української держави. 

15. Централізація і децентралізація як моделі внутрішньодержавних відносин. 

16. Форми державного устрою в сучасному світі. 

17. Характеристика сучасного розуміння федералізму. 

18. Сутність та основні принципи федералізму. 

19. Основні моделі федералізму, які існують у світі. 

20. Радянський федералізм: основні принципи, становлення і розвиток, основні 

протиріччя.  

21. Американський федералізм і його особливості. 

22. Німецький федералізм і його особливості. 

23. Індійський федералізм і його особливості. 

24. Канадський федералізм і його особливості. 

25. Швейцарський федералізм і його особливості. 

26. Характеристика особливостей російського федералізму. 

27. Основні відмінності територіального принципу федералізму від національно-

територіального. 

28. Політико-правовий статус суб’єктів федерації в сучасних федеративних  державах.  

29. Дії принципу розділення влади і розділення повноважень в сучасних федераціях. 

30. Системи місцевого самоврядування в закордонних країнах. 

31. Територіальний устрій суспільства і його особливості. 

32. Форми територіальної організації влади в унітарній державі. 

33. Цивілізаційний підхід в аналізі територіальних проблем.  



34. Поняття адміністративно-територіального поділу держави і його основні функції. 

35. Центр в балансі відносин «центр - регіони».  

36. Регіон в балансі відносин «центр - регіони».  

37. Фактори адміністративно-територіального поділу держави.  

38. Формат адміністративно-територіального поділу держави.  

39. Децентралізація в унітарних державах.  

40. Моделі децентралізації: французька, монархічна, датська.  

41. Підходи до реформування адміністративно-територіального поділу в Україні: 

історія і сучасність. 

42. Регіональне представництво в центральних органах влади. Розмежування 

повноважень між рівнями влади: принципи та ідеологія. 

43. Організація регіональної влади  в  унітарній  державі:  моделі  виборного  і  

призначуваного губернатора. 

44. Організація регіональної влади в унітарній  державі: парламентська, 

квазіпарламентская  і монархічна модель. 

45. Моделі регіональної влади в унітарній державі. 

46. Місцева влада в сучасній державі: концептуальні  засади  та  існуюча  практика  

місцевого самоврядування. 

47. Політичні інститути і групи впливу в регіональній політичній ситуації. 

48. Етнорегіональної партії і їх вплив на політичний процес. 

49. Регіональні аспекти національної політики держави. 

50. Вибори та електоральні процеси в регіонах. 

51. Регіональні політичні режими. 

52. Європейська Хартія місцевого самоврядування. 

53. Реформа місцевого самоврядування і регіональний політичний процес. 

54. Сучасні інститути представництва регіональних інтересів. 

55. Міжрегіональні економічні асоціації і їх роль в формуванні державної регіональної 

політики. 

56. Сучасні тенденції розвитку представництва і врахування регіональних інтересів в 

державній політиці України. 

57. Поняття «регіональний політичний режим». Перспективи сучасної трансформації 

регіональних політичних режимів в демократичні інститути влади. 

58. Інститути регіонального впливу на загальнодержавному рівні.  

59. Регіональні партії і партійні системи в країнах Західної Європи.  

60. Агенти центральної адміністрації: пряме і непряме федеральне адміністрування.  

61. Регіональний лобізм і форми регіонального впливу в Україні.  

62. Особливості розвитку регіонального політичного процесу в умовах 

багатопартійності. 

63. Регіональна політика: поняття, зміст, підходи.  

64. Досвід регіональної політики Євросоюзу і перспективи європейського федералізму 

і регіоналізму. 

65. Відносини між центром і регіонами: світовий і вітчизняний досвід. 

66. Відносини «центр-регіони» в Україні в радянський період.  

67. Сучасна політико-адміністративна система України і фактори формування 

регіональної структури.  

68. Статус суб'єктів федерації і проблема територіально-політичної  асиметрії в 

сучасній Україні.  



69. Адміністративна реформа в Україні. 

70. Регіональна ідентичність і регіональна політична культура. 

71. Регіональні політичні культури: порівняльний аналіз.  

72.  Проблема урбанізації: український і зарубіжний досвід.  

73. Регіональні політичні культури в Україні. 

74. Поняття «центр» і «периферія» в сучасній політичній культурі України. 

75. Військово-політична криза в Україні. 

 

Приклад оформлення тестового завдання: 

Поняття, що характеризує місце та конкретно-історичні форми впливу 

територіально-просторових особливостей положення держав чи їхніх блоків на 

локальні, регіональні, континентальні та глобальні процеси: 

а) маргіналізація;  

б) суверенітет;  

в) ноосфера;  

г) геополітика. 

 

 

Завідувач кафедри    д.політ.н., доцент 

Т.К.Пояркова 

 

Екзаменатор д.політ.н., доцент 

Л.В.Панасюк 
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