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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів –
Модулів –
Змістових модулів –
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання _____-___
(назва)

Загальна кількість
годин - 120
Тижневих годин для
денної форми
навчання: аудиторних
самостійної роботи
студента –

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
28 «Публічне управління
та адміністрування»

Кваліфікація
(професійне
спрямування): Магістр з
публічного управління
та адміністрування

за вибором
Рік підготовки:
-й
Семестр
-й

Лекції

Освітньокваліфікаційний рівень:
магістр

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 45% до 55%
для заочної форми навчання – 10% до 90%

год.
год.
Практичні, семінарські
год.
год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
год.
год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю: іспит
занять

до

самостійної

і
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців
управлінського мислення та сприятиме підвищення рівню загальноекономічної та
управлінської підготовки студентів та спеціалістів, формуванню в них навичок
науково-аналітичного опрацюванню проблеми із позицій державних та
регіональних інтересів.
Завдання дисципліни: Формування у студентів системи знань про
Європейський Союз як інституційну структуру, основи його політики,
інституційний устрій та право; процес європейської інтеграції: чинники та етапи
розвитку; діяльність органів та інститутів ЄС (Європейський Парламент, Рада ЄС,
Європейська Комісія); економічну та політичну характеристику країн - членів
Європейського Союзу; види політичної діяльності ЄС; особливості зовнішньої
політики ЄС; місце ЄС у світі; співпрацю ЄС з міжнародними організаціями та
об’єднаннями: особливості євроінтеграції України.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
Знати - в процесі вивчення навчальної дисципліни студент має опанувати
відповідну сукупність знань, вмінь та навичок, які повинні сприяти загально
професійній підготовці майбутніх спеціалістів і забезпечити належне виконання
ним покладених завдань у сфері управління, але для цього він повинен знати і
розуміти наступне:
- загальні закономірності розвитку євроінтеграційних процесів, особливості
впливу цих закономірностей у різних секторах господарства регіону;
- основні механізми регулювання і управління розвитком інтеграційних
процесів на національному та національному рівнях;
- функціонування інституційної структури ЄС;
- розуміти особливості процесу євроінтеграції України;
- інституціональну структуру та механізми реалізації регіональної політики
ЄС;
- закономірності управління на регіональному рівнях странах ЄС;
вміти - застосовувати на практиці результати вивченої дисципліни розуміти
сучасні теорії регіонального управління формуванню сучасного економічного
мислення, виробленню навичок у застосуванні форм і методів регіонального
управління, обґрунтування перспективних напрямів його розвитку з метою
підвищення економічного ефекту, для сприяння і застосування цих знань у
майбутній практичній діяльності; аналізувати проблеми регіонального розвитку;
визначати переваги й недоліки тих чи інших управлінських рішень; давати
порівняльну характеристику рівня соціально-економічного розвитку регіонів;
оцінювати економічні стосунки з сусідніми регіонами країн СНД та ЄС.
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів
компетентностей:
загальних:
1. Здатність до навчання
2. Здатність до аналізу і синтезу
3. Здатність розв’язання проблеми
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4. Здатність працювати самостійно
5. Здатність управління інформацією
6. Здатність застосовувати знання на практиці
7. Здатність пристосовуватись до нових ситуацій
8. Здатність до організації і планування
9. Прийняття рішень
10. Здатність до критики і самокритики.
Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі
вивчення навчальної дисципліни
«Регіональна політика ЄС»
Компетентності згідно з
освітньою програмою

Складові компетентності

Здатність аналізувати систему
зв’язків національних економік
країн Європейського Союзу,
функціонування органів ЄС,
інтеграційні
процеси
європейського регіону.

1. Здатність демонструвати знання з проблем розвитку та
сучасного стану економіки країн Європейського Союзу для
фундаментальної та спеціальної економічної освіти і
практичної діяльності у сфері національного і світового
господарства
2. Здатність до вивчення основних закономірностей розвитку
сучасних міжнародних економічних відносин, шляхів та
особливостей їх реалізації як загалом, так і на прикладі країн
Європейського Союзу
3. Здатність використовувати загальнонаукові та конкретно
наукові методи для дослідження механізму регіональної
політики ЄС
4. Здатність аналізувати особливості виникнення, розвитку і
трансформації європейської інтеграції, проблем і тенденцій
її розвитку, визначення місця і ролі України в системі
європейських інтеграційних процесів
5. Здатність до вивчення основних особливостей виникнення,
розвитку і трансформації європейської інтеграції, проблем і
тенденцій її розвитку, визначення місця і ролі України в
системі європейських інтеграційних процесів
6. Здатність оволодіння знаннями про природні умови та
ресурси країн, що вивчаються, особливості їх населення,
найважливіші етапи історичного розвитку, основні ознаки
політичних систем, особливості та рівень економічного
розвитку країн, напрями зовнішньої політики країн, їх участь
у міжнародних відносинах та організацій
7.Здатність до засвоєння найважливіших знань щодо
провідних країн Європи

Міжособистісні компетентності:
- уміння працювати у колективі та створювати здоровий психологічний
клімат;
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- здатність до критики та самокритики під час дискусії;
- здатність працювати в міждисциплінарній команді та спілкуватися з
експертами з інших галузей;
- уміння донести до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми,
рішення та власний досвід в галузі професійної діяльності;
- навики та уміння формування міжособових стосунків у колективі при
обстоюванні власної позиції під час дискусії з питань регіональної політики;
- уміння проявляти толерантне ставлення до співробітників.
Системні компетентності:
- здатність отримувати, аналізувати й поширювати серед фахівців
інформацію щодо реального стану економіки та регіонального розвитку країн ЄС;
- здатність до пошуку шляхів вирішення складних практичних проблем у
професійній сфері, які стосуються певних проблем регіональної політики;
- здатність ефективного управління економічною інформацією, що
стосується певної професійної діяльності.
Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)
- здатність використовувати механізм дієвого регіонального управління
регулювання господарських процесів у країні та її регіонах на прикладі практики
країн ЄС;
- аналізувати економіко-політичну ситуацію в країнах Європейського
Союзу;
- давати оцінку поточним міжнародним економіко-політичним подіям, а
також визначати місце і вплив ЄС на них;
- характеризувати сучасний стан, проблеми та перспективи участі України в
процесі євроінтеграції;
- визначити можливості та напрями розвитку співпраці України з країнами
ЄС.
Навчальна дисципліна ―Регіональна політика ЄС» посідає важливе місце
серед дисциплін, що викладаються студентам у вищих навчальних закладах.
Вона тісно пов’язана із вивченням таких курсів, як ―Міжнародні економічні
відносини‖, ―Міжнародна економіка‖, «Управління регіоном», «Державне
регулювання економіки та економічна політика» .
3.Програма навчальної дисципліни
ТЕМА 1. Витоки регіональної політики ЄС, її мета та правові засади
Витоки регіональної політики ЄС. Мета регіональної політики ЄС та
основні виклики,з якими вона стикається на сучасному етапі. Правове підґрунтя
регіональної політики ЄС та процедура прийняття рішень .
ТЕМА 2. Практика здійснення регіональної політики ЄС
Основні
цілі регіональної політики ЄС. Інструменти регіональної політики ЄС. Механізми
та принципи реалізації регіональної політики ЄС. Оцінювання політики
згуртування
.
ТЕМА 3. Економічне, соціальне та територіальне згуртування
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Тенденції зміни ВВП та зближення на національному та регіональному
рівнях. Додана вартість політики згуртування. Європейська політика сусідства та
її вплив на розвиток регіонального співробітництва .
ТЕМА 4. Історичний досвід європеїзації державного управління та
місцевого самоврядування в Україні
Поняття європеїзації. Європеїзація систем державного управління державчленів.
ТЕМА 5. Європейський адміністративний простір.
Поняття
Європейського
адміністративного
простору.
Принципи
європейського адміністративного права. Рушійні
сили
наближення
адміністративних систем. Рівень наближення адміністративних систем.
Шляхи
розбудови європейського адміністративного простору.
ТЕМА 6. Європеїзація посткомуністичних країн
Особливості європеїзації посткомуністичних країн. . Основні
етапи
європеїзації посткомуністичних країн. Європеїзація політики охорони
навколишнього середовища в посткомуністичних країнах Центральної та Східної
Європи.
Процес «Довкілля для Європи». Передвступне співробітництво з ЄЄ.
ТЕМА 7. Європейське врядування
Біла книга з європейського врядування. Реформування
європейського
врядування . Принципи ефективного врядування. Формування європейського
громадського простору . Покращення законотворчого процесу.
ТЕМА 8. Вплив політики ЄС
Оцінювання впливу політики ЄС. Використання експертного середовища.
Децентралізація за допомогою агентств. Конвергенція національних політик:
відкритий метод координації. Застосування права Співтовариства. Багаторівневе
врядування.
ТЕМА 9. Основи державно-приватного партнерства
Трактувань і визначень державно-приватного партнерства. Класифікація
форм державно-приватного партнерства. Контракти на послуги (державні
контракти). Спільна діяльність держави та бізнесу. Часткова передача об'єкта у
власність приватному сектору. Правовий статус державного партнера.
ТЕМА 10. Моделювання проектів державно-приватного партнерства в
Україні
Фінансовий аналіз та моделювання проектів державно-приватного
партнерства в Україні.
ТЕМА 11. Досвід реформування територіальної організації публічної
влади в країнах Центральної та Східної Європи в процесі європейської
інтеграції
Країни Балтії. Литовська Республіка. Естонська Республіка.
ТЕМА 12. Досвід реформування територіальної організації публічної
влади в країнах Центральної та Східної Європи в процесі європейської
інтеграції
Країни Центральної Європи Республіка Польща.
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ТЕМА 13. Досвід реформування територіальної організації публічної
влади в країнах Центральної та Східної Європи в процесі європейської
інтеграції
Країни Центральної Європи Республіка - Словацька Республіка; Чеська
Республіка.
ТЕМА 14. Досвід реформування територіальної організації публічної
влади в країнах Центральної та Східної Європи в процесі європейської
інтеграції
Країни Центральної Європи Угорщина. Країни Південно-Східної Європи
Республіка Болгарія.
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і
тем

Кількість годин
усь
ого

1

2

денна форма
у тому числі
л
п лаб інд
3

4

1

1

1

1

1

1

6

1

1

6

1

6

5

6

с.р.

усь
ого

7

8

Заочна форма
у тому числі
л
п ла ін
б
д
9
10 11 12

6

10

с.р.
13

Змістовий модуль 1.
ТЕМА
1.
Витоки
регіональної політики ЄС, її
мета та правові засади
ТЕМА 2. Практика
здійснення регіональної
політики ЄС
ТЕМА 3.
Економічне,
соціальне та територіальне
згуртування
ТЕМА 4. Історичний досвід
європеїзації
державного
управління та місцевого
самоврядування в Україні
ТЕМА 5.
Європейський
адміністративний простір
ТЕМА
6.
Європеїзація
посткомуністичних країн
ТЕМА
7.
Європейське
врядування
ТЕМА 8. Вплив політики ЄС
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Модульна контрольна
робота 1
Змістовий модуль 2.
ТЕМА 9. Основи державно8
приватного партнерства
ТЕМА 10. Моделювання
проектів державно7
приватного партнерства в
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Україні
ТЕМА 11. Досвід
реформування територіальної
організації публічної влади в
країнах Центральної та
Східної Європи в процесі
європейської інтеграції
Країни Балтії. Литовська
Республіка. Естонська
Республіка.
ТЕМА 12. Досвід
реформування територіальної
організації публічної влади в
країнах Центральної та
Східної Європи в процесі
європейської інтеграції
Країни Центральної Європи
Республіка Польща
ТЕМА 13. Досвід
реформування територіальної
організації публічної влади в
країнах Центральної та
Східної Європи в процесі
європейської інтеграції
Країни Центральної Європи
Словацька Республіка;
Чеська Республіка.
ТЕМА 14. Досвід
реформування територіальної
організації публічної влади в
країнах Центральної та
Східної Європи в процесі
європейської інтеграції
Країни Центральної Європи
Угорщина. Країни ПівденноСхідної Європи Республіка
Болгарія.

7

1

1

6

5

10

4

7

7

6

1

1

6
7

1
1

1
1

4
5

6

90

15

15

60

120

2

2

6

Модульна
контрольна робота 2.
Залік
Всього годин
Усього годин

№
з/п
1
1

5. Теми семінарських занять
Назва теми
6. Теми практичних занять

6

4

80

Кількість
годин
-

ТЕМА 1. Витоки регіональної політики ЄС, її мета та правові засади
Витоки регіональної політики ЄС.
Мета регіональної політики ЄС та основні
виклики,з якими вона стикається на сучасному етапі. Правове підґрунтя регіональної
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2

3

4

5

6

політики ЄС та процедура прийняття рішень
ТЕМА 2. Практика здійснення регіональної політики ЄС
Основні цілі регіональної політики ЄС. Інструменти регіональної політики ЄС.
Механізми та принципи реалізації регіональної політики ЄС. Оцінювання політики
згуртування
ТЕМА 3.
Економічне, соціальне та територіальне згуртування
Тенденції зміни ВВП та зближення на національному та регіональному рівнях. Додана
вартість політики згуртування. Європейська політика сусідства та її вплив на розвиток
регіонального співробітництва
ТЕМА 4. Історичний досвід європеїзації державного управління та місцевого
самоврядування в Україні
Поняття європеїзації.
Європеїзація систем державного управління держав-членів.
ТЕМА 5.
Європейський адміністративний простір.
Поняття Європейського адміністративного простору. Принципи європейського
адміністративного права. Рушійні сили наближення адміністративних систем. Рівень
наближення адміністративних систем
.
Шляхи
розбудови
європейського
адміністративного простору.
ТЕМА 6. Європеїзація посткомуністичних країн
Особливості європеїзації посткомуністичних країн. . Основні
етапи
європеїзації
посткомуністичних країн. Європеїзація політики охорони навколишнього середовища в
посткомуністичних країнах Центральної та Східної Європи. Процес «Довкілля для
Європи». Передвступне співробітництво з ЄЄ.
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ТЕМА 7. Європейське врядування
Біла книга з європейського врядування. Реформування європейського врядування.
Принципи ефективного врядування. Формування європейського громадського
простору. Покращення законотворчого процесу.
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ТЕМА 8. Вплив політики ЄС
Оцінювання впливу політики ЄС. Використання
експертного
середовища.
Децентралізація за допомогою агентств. Конвергенція національних політик: відкритий
метод координації. Застосування права Співтовариства. Багаторівневе врядування.
ТЕМА 9. Основи державно-приватного партнерства
Трактувань і визначень державно-приватного партнерства. Класифікація форм
державно-приватного партнерства. Контракти на послуги (державні контракти).
Спільна діяльність держави та бізнесу. Часткова передача об'єкта у власність
приватному сектору.Правовий статус державного партнера.
ТЕМА 10. Моделювання проектів державно-приватного партнерства в Україні
Фінансовий аналіз та моделювання проектів державно-приватного партнерства в
Україні.
ТЕМА 11. Досвід реформування територіальної організації публічної влади в
країнах Центральної та Східної Європи в процесі європейської інтеграції
Країни Балтії. Литовська Республіка. Естонська Республіка.
ТЕМА 12. Досвід реформування територіальної організації публічної влади в
країнах Центральної та Східної Європи в процесі європейської інтеграції Країни
Центральної Європи Республіка Польща
ТЕМА 13. Досвід реформування територіальної організації публічної влади в
країнах Центральної та Східної Європи в процесі європейської інтеграції Країни
Центральної Європи Угорщина. Країни Південно-Східної Європи Республіка Болгарія.
ТЕМА 14. Досвід реформування територіальної організації публічної влади в
країнах Центральної та Східної Європи в процесі європейської інтеграції Країни
Центральної Європи Республіка - Словацька Республіка; Чеська Республіка.
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7. Теми лабораторних занять
№
з/п

Назва теми

1

-

Кількість
годин
-

8. Самостійна робота
Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального
процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним
керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним
засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної
роботи студента.
Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та
послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє
суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.
Основними формами СРС є такі:
опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного
матеріалу;
вивчення окремих тем або питань, що передбачені для
самостійного опрацювання;
підготовка до семінарських, практичних (лабораторних) занять
та виконання домашніх завдань;
систематика вивченого матеріалу курсу перед написанням
модулів та підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного
контролю;
виконання індивідуальних завдань (написання рефератів,
здійснення наукових досліджень з підготовкою доповіді на науковій
студентській конференції та/або публікацією статті (тез доповіді) у
науковому збірнику, пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою
проблематикою курсу, підготовка та проведення студентом на практичному
занятті міні-лекції, складання словника по курсу, розробка тематичного
кросворду, написання реферату за заданою тематикою тощо).
Всі завдання самостійної роботи поділяються на обов’язкові та вибіркові.
До обов’язкових належать завдання, які студенти мають виконувати обов’язково
впродовж вивчення даної дисципліни. Вибіркові включають альтернативні
завдання, серед яких студент на власний розсуд обирає конкретні завдання з тим,
щоб набрати необхідну кількість балів.
До самостійної роботи також відноситься підготовка рефератів.
Реферат - стисле розкриття в письмовій формі певного питання, яке
здійснюється на основі узагальнення відповідних матеріалів. Реферат
виконується з однієї з тем за тематикою яка подається.
Тематика рефератів
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ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Внутрішні та зовнішні аспекти регіональної політики в Україні.
Європейська хартія про регіональне самоврядування.
Регіональна економічна політика на Україні.
Регіональна економічна політика в країнах ЄС.
Правове регулювання бюджетних відносин на Україні.
Регіональний розвиток енергетичних галузей.
Міграційна політика ЄС.
Нормативно-правова база регіональної політики України.
Територіальна організація виробництва регіону на Україні.
Територіальна організація сфери послуг регіону на Україні.
Міграційна політика України.
Мовна політика на Україні.
Мовна політика країн ЄС.
Централізація та децентралізація влади: недоліки та переваги.
Задачі регіональної політики в країнах Європи.
Розвиток співробітництва у прикордонних районах.
Еволюція концепції глобалізації.
Урбаністична політика України.
Урбаністична політика країн ЄС.
Політика соціального захисту в ЄС.
Єврорегіони: історія і сучасність.
Україна і процеси глобалізації.
Людський вимір регіональної глобалізації.
Г лобалізація економіки і регіональна інтеграція.
Регіональна політика Європейського союзу.
Регіональна політика країн СНД.
Норвегія, Швеція, Фінляндія: регіональний вимір.
Основні засади регіональної політики в України.
Політика Польщі: регіональний вимір.
Регіональна політика балканських країн.
9. Індивідуальні завдання

Для студентів денної форми навчання – за методом аналізу конкретних
навчальних ситуацій (case study).
Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота.
10. Методи навчання
Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:
розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального
матеріалу;
пояснення – для розкриття сутності певного явища, процесу;
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бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;
ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне
зображення (малюнки, схеми, графіки);
практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні
практичних завдань;
аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на
частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;
індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;
дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального
до окремого, одиничного;
проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.
11. Методи контролю
Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних
заняттях, захист домашнього завдання, аудиторне розв’язання завдань,
тестування.
Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи,
розв’язання завдань, тестування.
До основних завдань контролю знань належать:
– оцінювання рівня засвоєння студентами програмного матеріалу
дисципліни;
– інформування студентів про якість їх роботи над вивченням дисципліни;
– мотивація студентів до систематичної активної роботи протягом семестру;
– аналіз успішності та вплив викладача на процес самостійної роботи
студентів і ефективність навчального процесу в цілому.
Контроль дозволяє вимірювати й оцінювати здобуті студентами у процесі
навчання знання, уміння та навички, тому він відіграє важливу роль у
забезпеченні належного рівня підготовки фахівців.
Під час вивчення дисципліни ―Менеджмент» застосовується поточний
модульний контроль знань студентів. Підсумкове (завершальне) оцінювання
знань студентів з дисципліни здійснюється, згідно з встановленим у ЗНТУ
порядком, за 100-бальною шкалою з урахуванням результатів поточного
модульного контролю. При цьому загальна 100-бальна шкала оцінювання знань
розподіляється так:
оцінювання поточної успішності вивчення матеріалу дисципліни - 0-40
балів;
оцінювання результатів виконання модульних завдань - 0-60 балів.
В процесі поточного контролю здійснюється перевірка запам’ятовування та
розуміння програмного матеріалу набуття вміння і навичок конкретних
розрахунків та обґрунтувань, опрацювання, публічного та письмового викладу
(презентації) певних питань дисципліни.
Поточний контроль здійснюється в двох формах:
контроль систематичності та активності роботи студентів протягом
семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;
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модульний (проміжний) контроль.
У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин,
студент має право скласти їх індивідуально до останнього практичного заняття за
дозволом декана. Порядок такого контролю визначає викладач.
Об'єктом поточного контролю знань студентів є:
відвідування лекційних та семінарських занять (10 балів);
систематичність та активність роботи на семінарських і практичних
заняттях (максимальна оцінка - 10 балів);
виконання обов’язкового завдання для самостійного опрацювання
(максимальна оцінка – 5 балів);
виконання одного з вибіркових завдань для самостійного опрацювання
(максимальна оцінка – 5 балів);
участь в студентських конференціях та олімпіадах (10 балів).
Контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру
базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів при обговоренні
питань семінарських занять. Шкала оцінювання становить: 0; 5; 10 балів.
Критерії оцінювання: активність студентів в обговоренні питань семінарів
вимірюється середнім значенням одержаних впродовж семестру оцінок:
за середньої оцінки нижче 2,5 студент отримує 0 балів;
за середньої оцінки в інтервалі 2,6 - 3,9 студент отримує 5 балів;
за середньої оцінки вище 4,0 студент отримує 10 балів.
Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліковоекзаменаційної відомості.
Модульний контроль здійснюється у формі контрольних робіт за окремими
частинами дисципліни (модулями).
Підсумкове оцінювання знань. Загальна підсумкова оцінка знань з
дисципліни складається з суми балів за результати поточного та модульного
контролю. До залікової екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в
балах за 100-бальною шкалою, 4-х бальною національною шкалою та за шкалою
ECTS.
Екзамен проводиться за наявності незадовільної оцінки підсумкового
модуля або за вибором студента.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та
другий модулі.
Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань
(залік)
Поточне тестування та самостійна робота
Рубіжний контроль 1

Сума

15

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

13

14

5

6

16

14

12

Т8

Т9

16

8

Контрольна
робота
20

Поточне тестування та самостійна робота
Рубіжний контроль 2
Т13
Контрольна
Т10
Т11
Т12
Т14
робота
14
14
12
8
8
20

100

Сума
100

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
85-89
75-84
70-74
60-69

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно
не зараховано з
можливістю повторного
складання
не зараховано з
незадовільно з обов’язковим
обов’язковим
повторним вивченням
повторним вивченням
дисципліни
дисципліни
незадовільно з можливістю
повторного складання

13. Методичне забезпечення
1. Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з
дисципліни «Регіональна політика ЄС» для здобувачів спеціальностей 6.030601
«Менеджмент організацій і адміністрування» ОКР «Магістр» денної та заочної
форми навчання Укл. А.Ю.Панкова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016, - 35 с.
2. Методичні вказівки до проведення самостійних занять з дисципліни
«Регіональна політика ЄС» для здобувачів спеціальностей 6.030601 «Менеджмент
організацій і адміністрування» ОКР «Магістр» денної та заочної форми навчання
Укл. А.Ю.Панкова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016, - 39 с.
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Основна:

1.
Філіпенко А.С. Європейська інтеграція України: поточна ситуація,
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17

В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. – 214 с. (12,49 др. арк., особисто автор – 2,5 др.
арк.)
3.
Прокопенко Л.Л. Вступ до європейської інтеграції : навч. посіб. / Л. Л.
Прокопенко. - К. : Міленіум, 2009. - 334 с.
4.
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