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ВСТУП  

 

 

У системі підготовки докторів філософії за спеціальністю 051 «Економіка» 

«Наукові основи регіоналістики»  є вибірковою науковою дисципліною. 

В ній розкриваються філософські, понятійні, концептуальні, методологічні 

основи публічного регіонального управління, його закономірності, закони та 

принципи, а також функціональні, структурні, організаційні його складові.  

Засвоєння дисципліни «Наукові основи регіоналістики» дає можливість:  

розв’язувати комплексні проблеми в сфері дослідницької діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та 

їх застосування у професійній практиці; 

застосовувати найбільш передові концептуальні та методологічні знання в 

галузі науково-дослідної діяльності в сфері регіонального публічного управління, 

у тому числі й на межі дотичних предметних галузей. 

Мета дисципліни – сформувати систему теоретичних знань щодо філософії 

та логіки фундаментальних досліджень, що синтезують просторовий підхід до 

соціально-економічних, природно-екологічних, історичних, культурних та інших 

аспектів регіонального розвитку та вміння здійснювати прикладні 

міждисциплінарні дослідження. 

Предметом дисципліни є просторовий розвиток соціо-еколого-економічних 

систем, які функціонують під впливом загальнонаціональних і глобальних 

чинників. 

Основні завдання дисципліни полягають у створенні умов для формування 

компетентностей здобувача наукового ступеню доктора філософії, достатніх для 

проведення критичного аналізу, оцінювання та синтезу нових і складних ідей на 

основі найбільш передових концептуальних та методологічних знань у сфері 

регіонального публічного управління: 

а) знання: 



5 

 

  

 володіння фундаментальними світоглядними та професійними знаннями 

у сфері регіоналістики; 

 розуміння філософських категорій, понять, закономірностей та законів 

регіонального публічного управління; усвідомлення цінностей та цілей 

суспільства, держави, територіальної громади регіону;  

 засвоєння наукових основ, структури і моделі процесів регіоналістики, 

їх співвідношення із міжнародними процесами; 

б) вміння:  

 аналізувати, застосовувати та адаптувати існуючі сучасні наукові 

концепції регіонального управління, досвід їх впровадження в розвинених країнах 

і розробляти новітні; 

 виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми з регіоналістики, 

самостійно генерувати інноваційні технології, методики дослідження та реалізації 

новітніх наукових досягнень;  

 розробляти, впроваджувати і оцінювати технології і методи вироблення 

програм економічного та соціального розвитку регіонального рівня; 

 проводити критичний аналіз, оцінку та синтез нових та складних ідей, 

застосовувати з цією метою сучасні необхідні та достатні методи і моделі, 

інформаційне та програмне забезпечення; 

в) комунікації: 

 спілкуватися з широкою науковою та професійною спільнотами і 

громадськістю в галузі наукової діяльності з метою обговорення дискусійних 

питань, результатів досліджень, узгодження дій і спільної роботи на 

конференціях, симпозіумах, наукових семінарах, доводити результати досліджень 

та інновацій до колег, представляти, захищати результати своїх досліджень, 

обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною спільнотою, 

використовувати сучасні засоби візуальної презентації результатів дослідження; 

г) автономність і відповідальність: 

 здатність проявляти ініціативу щодо визначення перспективних 

напрямів розвитку, прийняття стратегічних рішень і особистого їх впровадження; 
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 здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, 

створювати атмосферу творчої діяльності працівників та організовувати їх 

навчання, нести відповідальність за особисте навчання та професійне зростання  

інших. 

 

Результатами засвоєння здобувачем наукового ступеня доктора філософії  

дисципліни  «Наукові основи регіоналістики» є здатність: 

– продемонструвати наукову обізнаність, що включає в себе здатність 

узагальнювати наукову літературу та критично аналізуючи, застосовувати - теорії, 

методології, закономірності, закони та принципи для вирішення фундаментальних 

проблем регіоналістики, а також дотичних предметних областей;  

– діагностувати,  формувати та удосконалювати наукові проблеми і задачі 

регіоналістики та практики реалізації наукових досягнень; виявляти теоретичні та 

прикладні проблеми, протиріччя і невирішені раніше задачі (проблеми) або їх 

складові, а також дискусійні питання в цій сфері; 

– досліджувати сучасні досягнення в сфері регіоналістики, дотичних предметних 

областях та знаходити наукову та іншу інформацію, що має відношення до сфери 

наукових інтересів здобувача, працювати з різними джерелами інформації, збирати, 

опрацьовувати, аналізувати та синтезувати отриману інформацію для розв’язання 

поставлених завдань дисертаційного дослідження; 

– утворювати нові знання через креативні дослідження, якість яких 

відповідає сучасним міжнародному та національному рівням; виокремлювати 

стратегічні пріоритети управління територіальними утвореннями та іншими 

людськими колективами з урахуванням загальноцивілізаційних цінностей, 

тенденцій розвитку і світового досвіду; 

– продемонструвати здатність проводити  ґрунтовні дослідження, 

результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення; 

– застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання конкретних 

проблем регіоналістики;  
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– дотримуватися принципів наукової етики та цінностей різноманітності 

та соціальної справедливості;  

– спілкуватися з широкою науковою та професійною спільнотами і 

громадськістю в галузі наукової та/або професійної діяльності з метою 

обговорення дискусійних питань, результатів досліджень, узгодження дій і 

спільної роботи на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах, доводити 

результати досліджень та інновацій до колег, публічно представляти, захищати 

результати своїх досліджень, обговорювати їх і дискутувати з науково-

професійною спільнотою, використовувати сучасні засоби візуальної презентації 

результатів дослідження; 

– толерантно та критично вислуховувати та аналізувати думки та ідеї 

колег, опонентів і співрозмовників; формувати власні шляхи вирішення 

проблемних питань, проводити критичний аналіз отриманих результатів; 

– працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а 

також наукометричними платформами (наприклад, Sсорus, Web оf Sсіеnсе, Wеb оf 

Knovledge, Аstrophysics, РubМеd, Маthеmatics, Sрrіngеr, Аgrіs, GeoRef та ін.); 

– планувати етапи проведення дослідження, формулювати мету, задачі, 

об’єкт і предмет дослідження, формувати структуру і розробляти технологічну 

карту дослідження; 
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Модуль І. СУТНІСТЬ ТА 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАУКОВИХ ОСНОВ 

РЕГІОНАЛІСТИКИ. 

 Тема 1. Сутність наукових основ 

регіоналістики. 
Тема 2. Системний підхід у дослідженні 

наукових основ регіоналістики.  
Тема 3. Моделі функцій сукупного попиту 

та сукупної пропозиції. 
Тема 4. Регіональна модель загальної 

економічної рівноваги. 
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2.  ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 
 

1. Модуль І. СУТНІСТЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

НАУКОВИХ ОСНОВ РЕГІОНАЛІСТИКИ 
 

1.1. Тема. Сутність наукових основ регіоналістики. Еволюція науки 

регіоналістика і проблеми управлінських досліджень. Система наук про 

управління суспільними утвореннями. Генезис теорій управління суспільством і 

державою, регіонального і місцевого врядування. Демократія та демократичні 

засади регіоналістики. Поняття наукових основ регіоналістики. Основні методи 

дослідження наукових основ регіоналістики. 

 

1.2.Тема. Системний підхід у дослідженні наукових основ 

регіоналістики. Сучасне визначення терміна «системного підходу». 

Прогнозування макроекономічних моделей,побудованих на принципах 

системного підходу, формування нових методологічних підходів до оцінювання 

ефективності й інноваційності соціально-економічного розвитку регіону. Ознаки 

макроекономічних моделей, концепції побудови динамічних моделей, основні 

етапи моделювання.  

1.3.Тема. Моделі функцій сукупного попиту та сукупної пропозиції. 

 Модель функції сукупного попиту (модель ринку товарів 

і послуг, моделі ринку грошей і валютного ринку); модель функції сукупної 

пропозиції(модель виробництва, модель ринку праці); загальна економічна 

рівновага. Взаємодія функцій сукупного попиту і сукупної пропозиції. 

1.4.Тема. Регіональна модель загальної економічної рівноваги. 

Порівнювання сукупного попиту і сукупної пропозиції, вплив зовнішніх та/або 

внутрішних чинників на стан рівноваги економічної системи. 

 

2. Модуль 2.  НАУКОВІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛІСТИКИ і СТРАТЕГІЇ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. 

 

1.5. Тема. Сучасні тенденції в забезпеченні економічної безпеки регіону. 
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  Сутність інвестиційної безпеки; інноваційної безпеки; фінансової безпеки; 

енергетичної безпеки; зовнішньоторговельної безпеки; соціальної безпеки. 

Класифікація  загроз економічній безпеці регіону. Механізм моніторингу 

економічної безпеки регіону та оцінки впливу загроз . Перелік загроз економічній 

безпеці регіону. Основні загрози в економічній сфері. Основні загрози у науково-

технологічній сфері. Основні загрози у соціальній сфері. 

1.6. Тема. Інвестиційна політика та інноваційні системи у наукових 

основах регіоналістики. Модель оптимального розміщення інвестицій у 

регіонах; цільові установки щодо обсягів ВРП; оптимізація загальної 

інвестиційної програми регіону; формування просторово розподіленої мережі баз 

даних; маркетингові дослідження інвестиційного ринку; національні та 

регіональні інноваційні системи; комплексність інноваційного розвитку регіону; 

інфраструктура інноваційного розвитку; підприємства венчурного бізнесу; єдиний 

інноваційний простір; відтворення інноваційного потенціалу; цілі регіональних 

інноваційних програм; комерціалізаця науково-технічних досягнень; перехід 

економіки регіону до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку; 

реструктуризація та диверсифікація виробництва. 

 

1.7. Тема. Принципи формування кластерної політики у наукових 

основах регіоналістики. Створення конкурентних переваг регіону 

міжрегіонального і транскордонного співробітництва. Територіальні мережеві 

структури (мікрорегіони). Орієнтація на кластерний підхід. Формування 

конкурентоспроможних виробничих систем і забезпечення належного рівня 

економічної безпеки і держави, і окремих її регіонів. Мета створення ділових 

мереж. Поняття «кластерний підхід». Виникнення мережевих структур  

соціального і комерційного характеру. Створення пулів спеціалізованих 

постачальників сировини і компонентів, фінансових та пулів компаній з 

інноваційними технологіями. Підвищення продуктивності та рентабельності 

сектора малих і середніх підприємств. Виникнення реальних загроз економічній 

безпеці регіону. Чинники стимулювання економічного розвитку регіону. Типова 
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схема формування кластерів у регіонах. Концепція діяльності індустріального 

(промислового) парку. Становлення регіональних інноваційних кластерів в 

Україні. 

 

1.8. Тема. Моделі кластерної політики розвинених країн. Теоретичні 

засади та мета регіональної політики ЄС. Базові принципіи європейської  

регіональної  політики. Розмежування функцій між різними рівнями управління 

ЄС. Пріоритет у регіональній політиці ЄС. Чинники, які впливають  на рівень 

життя населення та регіональний розвиток у країнах ЄС. Важелі підтримки 

депресивних і стимулювання високорозвинених регіонів. Модель регіональної 

політики  країн  ЄС. 

 

 

3.КОНТАКТНІ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «НАУКОВІ ОСНОВИ 

РЕГІОНАЛІСТИКИ» 

 

Модуль1. СУТНІСТЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

НАУКОВИХ ОСНОВ РЕГІОНАЛІСТИКИ 

Тема 1. Сутність наукових основ регіоналістики (2 год.). 

Лекція-бесіда. Мета: Знайомство здобувачів з фундаментальними 

світоглядними та професійними знаннями у сфері наукових основ 

регіоналістики. Поняття філософських категорій, закономірностей та законів 

регіоналістики. Проблеми регіональних досліджень у сфері управління 

суспільством і територіальними громадами, генезису теорій регіонального 

врядування, науквих основ регіоналістики. 

 

Тема 2. Системний підхід у дослідженні наукових основ регіоналістики (2 

год.).  

Семінар-конференція.  

Виступи аспірантів з питань теми: Сучасне визначення терміна 

«системного підходу». Прогнозування макроекономічних моделей, побудованих 
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на принципах системного підходу, формування нових методологічних підходів до 

оцінювання ефективності й інноваційності соціально-економічного розвитку 

регіону. Ознаки макроекономічних моделей, концепції побудови динамічних 

моделей, основні етапи моделювання.  

 

Тема 3. Моделі функцій сукупного попиту та сукупної пропозиції. 

Лекція-заглиблення у проблему. 

Мета: розкрити систему сукупного попиту та сукупної пропозиції. 

Сутність моделі функції сукупного попиту (модель ринку товарів 

і послуг, моделі ринку грошей і валютного ринку) ; моделі функції сукупної 

пропозиції(модель виробництва, модель ринку праці). Проблеми загальної 

економічної рівноваги. Взаємодія функцій сукупного попиту і сукупної 

пропозиції. 

Тема 4. Регіональна модель загальної економічної рівноваги (2 год.). 

Лекція-круглий стіл. Обмін знаннями з проблематики регіональної 

моделі загальної економічної рівноваги. 

Порівнювання сукупного попиту і сукупної пропозиції. Вплив зовнішніх 

та/або внутрішних чинників на стан рівноваги економічної системи. Проблеми 

регіональної моделі загальної економічної рівноваги. 

 

2. Модуль 2.  НАУКОВІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛІСТИКИ і СТРАТЕГІЇ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. 

Тема 5. Сучасні тенденції в забезпеченні економічної безпеки регіону. (3 

год.) 

Практикум аналізу проблематики досліджень. Сутність інвестиційної 

безпеки; інноваційної безпеки; фінансової безпеки; енергетичної безпеки; 

зовнішньоторговельної безпеки; соціальної безпеки. Класифікація  загроз 

економічній безпеці регіону. Механізм моніторингу економічної безпеки регіону 

та оцінки впливу загроз . Перелік загроз економічній безпеці регіону. Основні 

загрози в економічній сфері. Основні загрози у науково-технологічній сфері. 

Основні загрози у соціальній сфері. 
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Тема 6. Інвестиційна політика та інноваційні системи у наукових 

основах регіоналістики (3 год).  

Лекція-занурення у проблему.  

Мета: розкрити форми інвестиційної політики та інноваційних систем у 

наукових основах регіоналістики. Модель оптимального розміщення інвестицій 

у регіонах; цільові установки щодо обсягів ВРП; оптимізація загальної 

інвестиційної програми регіону; формування просторово розподіленої мережі баз 

даних; маркетингові дослідженя інвестиційного ринку; національні та регіональні 

інноваційні системи; комплексність інноваційного розвитку регіону; 

інфраструктура інноваційного розвитку; підприємства венчурного бізнесу; єдиний 

інноваційний простір; відтворення інноваційного потенціалу; цілі регіональних 

інноваційних програм; комерціалізація науково-технічних досягнень; перехід 

економіки регіону до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку; 

реструктуризація та диверсифікація виробництва. 

 

Тема 7. Принципи формування кластерної політики у наукових основах 

регіоналістики (3 год).  

Публічний семінар-дискусія. Створення конкурентних переваг регіону 

міжрегіонального і транскордонного співробітництва. Територіальні мережеві 

структури (мікрорегіони). Орієнтація на кластерний підхід. Формування 

конкурентоспроможних виробничих систем і забезпечення належного рівня 

економічної безпеки і держави, і окремих її регіонів. Мета створення ділових 

мереж. Поняття «кластерний підхід». Виникнення мережевих структур  

соціального і комерційного характеру. Створення пулів спеціалізованих 

постачальників сировини і компонентів, фінансових та пулів компаній з 

інноваційними технологіями. Підвищення продуктивності та рентабельності 

сектора малих і середніх підприємств. Виникнення реальних загроз економічній 

безпеці регіону. Чинники стимулювання економічного розвитку регіону. Типова 

схема формування кластерів у регіонах. Концепція діяльності індустріального 
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(промислового) парку. Становлення регіональних інноваційних кластерів в 

Україні. 

Тема 8. Моделі кластерної політики розвинених країн (3 год.).  

Семінар-практикум. Теоретичні засади та мета регіональної політики ЄС. 

Базові принципіи європейської  регіональної  політики. Розмежування функцій 

між різними рівнями управління ЄС. Пріоритет у регіональній політиці ЄС. 

Чинники, які впливають  на рівень життя населення та регіональний розвиток у 

країнах ЄС. Важелі підтримки депресивних і стимулювання високорозвинених 

регіонів. Модель регіональної політики  країн  ЄС. 

 

4. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота передбачає:  

1. Підготовку до аудиторних (контактних) занять.  

2. Самостійне вивчення окремих питань дисципліни.  

3. Виконання індивідуального завдання.  

Підготовка до аудиторних (контактних) занять відбувається на основі 

опрацювання лекційних матеріалів, а також джерел рекомендованої та самостійно 

підібраної літератури.  

Ця робота виконується у позааудиторний час. Засвоєна під час самостійної 

роботи інформація є основою для обговорення та дискусій у ході проведення 

контактних занять. Крім того, засвоєні знання можуть бути об’єктом усного та 

письмового контролю.  

Самостійне вивчення окремих питань дисципліни. У процесі опанування 

курсу окремі питання, визначені у змісті тем, можуть бути винесені на самостійне 

опрацювання. Перелік цих питань визначає професор, який проводить контактні 

заняття, і доводить їх до відома слухачів. Засвоєні самостійно знання можуть бути 

об’єктом письмового та усного контролю.  
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Виконання індивідуального завдання. Індивідуальне завдання – це 

письмова робота, яка виконується відповідно до напряму дисертаційного 

дослідження здобувача у формі статті до фахового журналу. 

Форма представлення індивідуального завдання: 

Форма представлення індивідуального завдання визначається 

професором. Індивідуальне завдання може бути представлене: 

– в електронному вигляді – надіслане на офіційну електронну скриньку 

професора (див. адресу на сторінці професора на сайті КНЕУ);  

– у надрукованому вигляді. 

Термін представлення виконаного індивідуального завдання та його 

презентації визначає професор, який проводить контактні заняття. 

Презентація індивідуального завдання може бути призначена під час 

індивідуально-консультативної роботи професора, або ж проведена у ході 

контактних занять. 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 

Індивідуально-консультативна робота є важливою форою спілкування у 

ході навчального процесу. Вона призначена реалізувати індивідуальний підхід у 

ході підготовки аспірантів і сприяти підвищенню результатів як навчальної, так і 

наукової роботи здобувачів. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться в таких формах: 

– надання індивідуальних консультацій за питаннями в межах програми 

дисципліни. Консультації можуть надаватися у процесі проведення контактних 

занять, а також у призначений для консультацій час (якщо це передбачено 

розкладом); 

– надання індивідуальних консультацій щодо виконання 

індивідуального завдання. Консультація може надаватися безпосередньо або за 

допомогою електронного листування за згодою професора, який проводить 

контактні заняття; 
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– презентація індивідуального завдання може бути призначена під час 

індивідуально-консультативної роботи професора, або ж проведена у ході 

контактних занять. 

Консультативна робота в рамках даного навчального курсу може 

проводитися не тільки в індивідуальній формі, але й у вигляді групових 

консультацій під час контактних занять. 

 

6. МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

З метою активізації навчання застосовуються спеціальні методи, які 

базуються на інтерактивній взаємодії професора й аспірантів. 

Навчання проводиться у формі контактних занять, які комплексно 

поєднують у собі елементи класичної і проблемної лекцій, семінару й дискусії. 

Для підвищення рівня засвоєння знань у даному навчальному курсі 

використовуються такі основні методи активного навчання: 

 презентація; 

 обговорення; 

 наукова дискусія; 

 діалог; 

 робота у міні-групах; 

 пілотні опитування; 

 групові консультації; 

 індивідуальні консультації; 

 інші активні методи навчання. 

Вибір методів активного навчання, які застосовуються у ході проведення 

контактних занять обирає професор відповідно до теми й цілей конкретного 

заняття, а також із урахуванням психологічних особливостей навчальної групи. 

 

7.ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ  

З ДИСЦИПЛІНИ «НАУКОВІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛІСТИКИ» 
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Основними завданнями контролю знань аспірантів з дисципліни «Наукові 

основи регіоналістики» є оцінювання засвоєння набутих ними теоретичних знань 

і практичних навичок. При цьому, контрольні заходи мають: 

1. Стимулювати систематичну самостійну роботу над навчальним 

матеріалом. 

2. Забезпечити закріплення та реалізацію набутих теоретичних знань при 

виконанні практичних завдань на базах виробничої практики (за місцем роботи). 

3. Сформувати навички відповідального ставлення до своїх обов‘язків, 

самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної інформації, чіткої організації 

свого робочого дня. 

Завданнями поточного контролю роботи аспірантів є перевірка: 

- рівня засвоєння аспірантами навчального матеріалу контактних занять та 

питань, що виносяться на самостійне опрацювання; 

- набутих вмінь та навичок аналітичного оброблення інформаційних 

джерел (даних статистики, нормативно-правових документів) з вказаних розділів 

програми дисципліни; 

- здатності брати участь в обговоренні проблемних ситуацій, навичок 

формулювати і висловлювати власні думки з дискусійних питань дисципліни; 

- вмінь використовувати засвоєні знання для виконання дисертаційних 

робіт, написання статей у наукових фахових виданнях та тез конференцій. 

Об’єктом поточного контролю є: 

1) систематичність, активність та результативність роботи аспірантів на 

контактних заняттях; 

2) виконання аспірантами завдань самостійної роботи; 

Результати поточного контролю знань аспірантів вносяться до 

екзаменаційної відомості і враховуються під час виставлення підсумкового балу 

(поточний контроль). Загальна кількість балів, що вноситься до екзаменаційної 

відомості за поточну роботу, не може перевищувати 50 балів. 
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У разі невиконання аспірантом завдань поточного контролю з об’єктивних 

причин, він має право скласти їх до останнього контактного заняття. Порядок 

складання визначає викладач. 

Максимальна кількість балів, яку аспірант може набрати за результатами 

поточної успішності та підсумкового контролю становить відповідно 50 і 50 

балів. Дисципліна «Глобальний економічний розвиток» викладається аспірантам 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  у третьому семестрі. 

Поточна успішність оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. 

Формою підсумкового контролю знань аспірантів з дисципліни «Глобальний 

економічний розвиток» є іспит. До іспиту допускаються усі аспіранти незалежно 

від кількості балів за результатами проміжних контрольних заходів. Загальна 

підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами 

поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на екзамен (за 

умови, що аспірант набрав 60 балів і вище). 

Академічні успіхи аспіранта визначаються на основі системи оцінювання, що 

використовуються у КНЕУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної 

шкали та шкали ЕСТS в такому порядку: 

Загальна підсумкова оцінка знань, умінь та практичних навичок 

аспіранта відповідає. 

Оцінка 

«відмінно» 

аспірант має систематичні та глибокі знання навчального 

матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні завдання, 

які передбачені програмою курсу, засвоїв основну й 

ознайомився з додатковою літературою, викладає матеріал у 

логічній послідовності, робить узагальнення і висновки, 

наводить практичні приклади у контексті тематичного 

теоретичного матеріалу. 

Оцінка «добре» аспірант повністю засвоїв навчальний матеріал, знає 

основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, 

викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні 

узагальнення і висновки, але не наводить практичних 
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прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу 

або допускає незначні помилки у формуванні термінів, 

категорій, невеликі арифметичні помилки у розрахунках 

при вирішення практичних завдань. 

Оцінка 

«задовільно» 

аспірант засвоїв матеріал не у повному обсязі, дає не повну 

відповідь на поставлені теоретичні питання, допускається 

грубих помилок у розрахунках при розв'язанні практичного 

завдання. 

Оцінка 

«незадовільно» 

аспірант не засвоїв навчальний матеріал, дає неправильні 

відповіді на поставлені теоретичні питання, не вміє або 

неправильно виконує розрахунки при розв'язанні 

практичних завдань 

Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та 

шкалу ECTS. 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за 

системою ECTS здійснюється в такому порядку: 

Оцінка за 

шкалою, що 

використовуєтьс

я в КНЕУ 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка у формі 

заліку 

(для вибіркових 

дисциплін) 

Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

90-100 відмінно зараховано А 

80-89 
добре зараховано 

В 

70-79 С 

66-69 
задовільно зараховано 

D 

60-65 Е 

21-59 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано — з 

можливістю 

повторного складання 

заліку 

FX 
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Складання академічної заборгованості аспірантами усіх форм навчання з 

дисципліни передбачає виконання індивідуальних завдань. 

 

  

Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен 

 

1. Проаналізуйте сучасну модель наукових основ регіоналістики.  

2. Обґрунтуйте обумовленність системних і інституціональних засад 

регіоналістики базовими цінностями суспільства. Позитивні та негативні наслідки 

глобалізації. 

3. Віднайдіть спільне та відмінне у загальносистемних методологічних і 

загальнометодичних принципах публічного управління.  

4. Розкрийте сутність концептуальних засад регіоналістики.  

 
 

 

Зразок екзаменаційного білета 

 

1. Проаналізуйте сучасну модель наукових основ регіоналістики.  

2. Обґрунтуйте обумовленність системних і інституціональних засад 

регіоналістики базовими цінностями суспільства. Позитивні та негативні 

наслідки глобалізації. 

3. Віднайдіть спільне та відмінне у загальносистемних методологічних і 

загальнометодичних принципах публічного управління.  

4. Розкрийте сутність концептуальних засад регіоналістики.  

 

 

 

 

0-20 

незадовільно -  з 

можливістю вивчення 

дисципліни за 

індивідуальним 

графіком у формі 

додаткової 

індивідуально-

консультативної 

роботи 

не зараховано —  з 

можливістю вивчення 

дисципліни за 

індивідуальним 

графіком у формі 

додаткової 

індивідуально-

консультативної 

роботи 

F 
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