
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

 

                                   «Політика децентралізація в країнах ЄС» ________ 
                                     (назва навчальної дисципліни) 

 

1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчальна дисципліна «Децентралізація в країнах ЄС» передбачає набуття 

студентами теоретичних та практичних навичок  визначення основних переваг, а також 

проблем та ризиків процесів формування базових одиниць адміністративно-територіального 

устрою у країнах-членах ЄС. Компетентності, набуті під час вивчення дисципліни 

«Децентралізація в країнах ЄС»   можуть бути використані при аналізі системи забезпечення 

ефективності врядування, розробці практичних рекомендацій щодо застосування 

європейського досвіду децентралізації влади в Україні та формуванні напрямів підвищення 

ефективності співпраці України та ЄС. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є територіальна організація влади в 

країнах ЄС, яка забезпечується шляхом оптимізації адміністративно-територіального 

устрою. 

 

 

2. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Метою дисципліни «Децентралізація в країнах ЄС» є формування у здобувачів 

сучасних практичних знань, умінь і навичок щодо  визначення специфіки децентралізації та 

інституту місцевого самоврядування в контексті  теоретичних і  фундаментальних засад 

демократичного врядування країн ЄС. 

Завдання дисципліни сформувати у студентів систему знань щодо сучасних моделей  

та концепцій здійснення державної політики у сфері місцевого самоврядування на основі 

досвіду країн ЄС. 
 

3. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 

зан. 

Тема занять 

1-2 Тема 1.  Роль і місце місцевого самоврядування в системі публічної влади 

3-5 Тема 2. Європейський досвід децентралізації: причини, цілі, принципи 

6-8 Тема 3.  Моделі місцевого самоврядування в країнах ЄС 

9-10 Тема 4. Система органів місцевого самоврядування. 

11-12 Тема 5. Роль регіональних та місцевих органів управління країн ЄС та їх 

залучення 

до вироблення політики Європейського Союзу 

13-15 Тема 6. Механізми та інструменти управління 

процесами стратегічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад. 

 

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

зан. 

Тема занять 



2 

 

  

1 Тема 1.  Роль і місце місцевого самоврядування в системі публічної влади 

2 Тема 2. Європейський досвід децентралізації: причини, цілі, принципи 

3 Тема 3.  Моделі місцевого самоврядування в країнах ЄС 

4 Тема 4. Система органів місцевого самоврядування. 

5 Тема 5. Роль регіональних та місцевих органів управління країн ЄС та їх 

залучення 

до вироблення політики Європейського Союзу 

6-7 Тема 6. Механізми та інструменти управління 

процесами стратегічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад. 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

п/

п 

Вид роботи / Назва теми 

1 Підготовка до аудиторних занять 

2 Підготовка до контрольних заходів 

3 Опрацювання розділів програми, які  не викладаються на лекціях, у т.ч.: 

4 Європейський досвід залучення громадян і територіальної громади до процесу 

планування 

5 Європейський досвід   самоорганізації населення 

6 Європейський досвід упровадження електронних послуг на місцевому рівні 

 

 

Підготовка до екзамену 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного 

контролю: усний контроль, письмовий, тестовий, практична перевірка, а також методи 

самоконтролю та самооцінки. 
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