
7 лютого 2019 року Верховна Рада України (парламент) внесла зміни до 

Конституції України, проголосивши курс на Євро-Атлантичну інтеграцію. 

Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України, Закону 

України "Про Кабінет Міністрів України" підготував цю Програму діяльності 

Кабінету Міністрів України, спрямовану на виконання Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, а також положень Угоди про Коаліцію депутатських фракцій у 

Верховній Раді України восьмого скликання, яка була схвалена Верховною 

Радою України 4 жовтня 2019 року.  

Конституційні зміни разом з Угодою про асоціацію з ЄС та суспільним 

запитом на європейську інтеграцію створює необхідність кращого розуміння 

ЄС та європейського врядування. Крім того, Україна має особливий інтерес у 

вивченні регіональної політики ЄС, враховуючи поточні спроби удосконалити 

систему місцевого самоврядування через процес децентралізації, 

конституційної та муніципальної реформи. У цьому контексті, регіональна 

політика ЄС, європейські моделі місцевого самоврядування та пошуки моделі 

оптимального управління, вцілому, європейський досвід у реформуванні 

органів публічної влади на місцевому рівні, можуть бути корисними для 

українських реформ. 

Курс «Європейські стандарти місцевого самоврядування та 

регіональна політика ЄС» (EU-RegPol)  спрямований на популяризацію 

європейських цінностей та поширення знань про регіональну політику ЄС – 

одну з найважливіших сфер діяльності ЄС, що має безпосередній вплив на 

життя мільонів громадян і наближає концепцію ЄС до простих людей. (Див.: 

Coherence of EU Regional Policy: Contrasting Perspectives on the Structural Funds, 

John Bachtler, Ivan Turok (eds). 

EU-RegPol   ґрунтується на ідеї, що стратегічна мета України - набуття 

членства в ЄС не може бути досягнута без імплементації європейських 



стандартів місцевого самоврядування та гармонізації муніципальної системи з 

багаторівневим врядуванням та регіональною політикою ЄС. 

Крім того, проект має розробити систему критеріїв оцінювання 

муніципальної реформи в Україні в контексті європейських стандартів і 

цінностей.  

EU-RegPol є новим курсом для юридичного факультету, буде 

започаткований у другому семестрі 2019-2020 навчальному році. Курс 

включає 60 викладацьких годи (36 лекції та 24 семінари), які будуть 

викладатися, залежно від навчального року у 6 групах (1й та 3й рік проекту), 

(36+24*6=180 академічних годин), або у 4 групах (2й рік проекту) 

(36+24*4=132 академічні години).  

EU - є введенням до регіональної політики ЄС, її ключових елементів, 

принципів та основних понять; курс стимулює інтерес до ЄС та внутрішніх 

реформ. 

Цілі та результати проекту: 

‘EU-RegPol’ має на меті: 

• визначити теоретичні, історичні, філософські, правові та 

інституціональні аспекти регіональної політики ЄС (РП ЄС); 

• розглянути РП ЄС у правовому та політичному вимірах, дослідити її 

суб’єктів, тенденції, проблеми та перспективи; 

• проаналізувати процес європейської регіоналізації в контексті 

європейської інтеграції та пошуків оптимальної моделі врядування на різних 

рівнях – місцевому, національному, регіональному, транснаціональному; 

• надати базову інформацію щодо систем та моделей місцевого 

самоврядування в країнах ЄС та різних моделей регіоналізації; 

• дослідити ключові проблеми РП ЄС («хороше врядування», 

демократія, права людини, безпека, співробітництво тощо); 

• відповідно до розділу  «VII. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА РЕФОРМА 

ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ» Програми діяльності Кабінету Міністрів 



України від 29.09.2019 р. з’ясувати закономірності регіональної політики ЄС 

в контексті їх врахування для подальшого втілення в законодавство України; 

• відповідно до завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України від 29.09.2019 р.  розробити  пропозиції до чинного законодавства 

України в аспекті реалізації конституційної  та муніципальної реформи в 

Україні щодо децентралізації публічної влади. 

По завершенню курса студенти (в ході реалізації проекту планується 

охопити 300 студентів) мають знати: 

• що таке РП ЄС, її цілі, принципи, досягнення та проблеми; 

• основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування та 

проблеми, пов’язані з їх імплементацією в ЄС та Україні; 

• основні теорії та моделі регіоналізації. 

Студенти зможуть: 

• розуміти різні виміри, підґрунтя та наслідки регіональної політики ЄС; 

• пояснити сучасні проблеми у сфері регіональної політики ЄС; 

• розуміти політичні, соціальні, культурні, правові та економічні 

проблеми, пов’язані з реформою органів місцевого самоврядування в країнах 

ЄС та в Україні; 

• оцінювати конституційну та муніципальну реформу в Україні, її 

проблеми та перспективи в контексті врахування кращих зразків регіональної 

політики ЄС. 

План додаткових заходів проекту передбачає  конференції (2), круглі столи (3), відкриті лекції (3), зустрічі 

стосовно викладання дисциплін «європейського циклу» із запрошеними експертами (6) тощо. Крім того, проект 

передбачає написання підручника, який буде використовуватися у навчальному процесі після завершення проекту. 

Розклад навчального курсу тут. 


