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ДИСЦИПЛІНА «ГЛОКАЛІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ» 
 
Анотація. Дисципліна «Глокалізація територій» належить до переліку дисциплін вільного 
вибору аспіранта. Вона забезпечує професійний розвиток аспіранта й спрямована на 
формування у нього компетенцій та навичок застосування сучасних методів аналізу локально-
глобальних відносин з погляду диференціалів впливу задля здійснення прогнозів 
реконфігурації балансу центрів впливу щодо процесів територіального розвитку. Особливі 
акценти зроблено на питаннях правового забезпечення галузевого і територіального 
управління; функціонуванні державного сектору економіки; державної політики стимулювання 
розвитку підприємництва; організації територіального управління; фундаментальних основ та 
прикладних аспектів місцевого самоврядування як тих факторах, через які реалізовується 
природа глокалізації у процесах територіального розвитку. 
Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системних знань та практичних навичок 
щодо розв'язання наукових проблем у сферах галузевого та територіального управління.  
Попередні вимоги:  
Аспірант повинен знати:  
Сутність та специфіку феномену глокалізації; 
сутність, особливості, форми, методи та структуру системи правового забезпечення публічно-
управлінської діяльності галузевого та територіального спрямування; 
сутність базових понять проблематики територіального управління, принципи, чинники, 
моделі, методи і технології територіального управління; наукові проблеми щодо розвитку 
територіального управління, окремих його складових і системи в цілому;. 
Аспірант повинен уміти: 
 використовувати сучасний арсенал методів галузевого та територіального управління в 
умовах трансформації суспільних відносин; дослідження місцевого самоврядування як 
специфічної форми публічної влади з метою досягнення цілей і завдань держави через 
діяльність органів місцевого самоврядування. 
Змістові модулі: 

 Поняття глокалізація: сутність та специфіка; 

 Системи правового забезпечення галузевого і територіального управління;  

 Функціонування державного сектору економіки; 

 Публічна політика стимулювання розвитку підприємництва  

 Організація територіального управління  

 Фундаментальні основи та прикладні аспекти місцевого самоврядування  
Мова викладання: українська. 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, ВБ 1.1. 
Кількість кредитів: 4 
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 години 
аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 год. – консультація), 
96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Юзефович Владислава Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри регіональної 
політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби. 
Інформація про викладача: http://ipacs.knu.ua/pages/dop/267/files/fa49f38d-d45d-48ba-8cb9-
74ba4af1e7ee.pdf 
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