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ДИСЦИПЛІНА  
«ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ НА МІСЦЕВОМУ 
РІВНІ» 
 
Анотація. В даній дисципліні вивчається досвід європейських країн щодо 
реформування адміністративно-територіального устрою, децентралізації публічної 
влади, у тому числі в різних секторах суспільного життя. Порівнюються моделі 
місцевого самоврядування у зарубіжних державах та Україні.   
Мета навчальної дисципліни: поглиблення та формування нових знань щодо 
децентралізації публічної влади, її формах і методах, нормативно-правове 
регулювання місцевого самоврядування в європейських країнах, принципах місцевого 
самоврядування в документах Ради Європи та про становлення й розвиток місцевого 
самоврядування в незалежній Україні. Надання здобувачам необхідної інформації та 
формування в них на цій основі інтелектуально-знаннєвих, творчо-інноваційних, 
ціннісно-орієнтаційних, діалого-комунікаційних компетентностей (реалізаційних 
здатностей) з питань децентралізації публічної влади на місцевому рівні в країнах 
розвиненої демократії. 
Попередні вимоги:  

1) знання категоріального та методологічного апарату публічного управління та 
адміністрування, який напрацьовано класичними та сучасними управлінськими 
концепціями; 

2) знання основ політичної, правової, економічної природи місцевого 
самоврядування та його місця у системі публічної влади демократичних держав; 

3) володіння навичками наукового дослідження та управління інформацією, а 
також навичками критичного мислення, прогнозування стосовно подій та явищ, 
які мають управлінський характер; 

4) володіння навичками пошуку інформації, у тому числі в Інтернет, роботи з 
комп’ютерними програмами MicrosoftWord, Excel, PowerPoint, інтерактивними 
дошками, програмами для організації відеоконференцій на платформах Zoom, 
Google Meet тощо; 

5) вміння використовувати іншомовні фахові інформаційні джерела та 
орієнтуватись в актуальній інформації економічного, політичного, 
управлінського характеру щодо зарубіжного досвіду організації місцевого 
самоврядування, аналізувати її під кутом зору сучасних пріоритетів та завдань 
української політики та публічного управління й адміністрування в Україні; 

6) вміння аналізувати, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії, концепції і 
підходи з питань публічного управління та адміністрування, децентралізації 
влади, робити відповідні висновки, надавати пропозиції і рекомендації щодо 
підвищення ефективності публічного управління та адміністрування у контексті 
децентралізації влади. 

Змістові модулі:  

 Концептуальні засади децентралізації публічної влади; 

 Європейські принципи місцевого самоврядування. Досвід європейських держав 
щодо формування територіальної основи місцевого самоврядування; 

 Функції та повноваження місцевого самоврядування щодо надання публічних 
послуг: практика європейських держав та напрями реформування в Україні; 

 Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні: історія та сучасність; 

 Фінансова децентралізація: зарубіжний та вітчизняний досвід ; 

 Сучасні тенденції та проблеми децентралізації публічної влади на місцевому 
рівні в Україні. 
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Мова викладання: українська.  
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: ВБ 3.8., другий рік навчання.  
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 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 

Викладачі:  

 Дяченко Світлана Анатоліївна, д.держ.упр., доцент, доцент кафедри 

регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та 

державної служби;  

 Берданова Ольга Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри регіонального 

політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної 

служби 

Інформація про викладачів:  

 https://ipacs.knu.ua/pages/dop/296/files/6d7346b2-ac75-4822-8c84-

a87ea6505cdb.pdf;  

 https://ipacs.knu.ua/pages/dop/267/files/3dd3bc00-646b-4825-afaf-

05cf3675c5e0.pdf 

https://ipacs.knu.ua/pages/dop/296/files/6d7346b2-ac75-4822-8c84-a87ea6505cdb.pdf
https://ipacs.knu.ua/pages/dop/296/files/6d7346b2-ac75-4822-8c84-a87ea6505cdb.pdf

