
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Місцеве самоврядування та інструменти місцевого розвитку» 

 

Мета дисципліни – набуття знань, оволодіння методами, інструментами та 

практичними навичками для управління місцевим розвитком, прийняття рішень 

та застосування інструментів щодо досягнення цілей сталого розвитку місцевих 

громад. 

Дисципліна деталізує управлінський блок просторових дисциплін та передбачає 

вивчення загальних основ формування систем управління місцевим розвитком, 

закономірностей розвитку місцевого самоврядування у розвинених країна світу 

(ЄС та ОЕСР), інституційних передумов розвитку систем місцевого 

самоврядування; вивчення застосування інструментарію місцевого розвитку, 

основ стратегічного та просторового планування. 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: 

1. Знати та розуміти:  

- сучасну економічну теорію та її методологію як основи для комплексного 

дослідження існуючих економічних процесів та явищ з використанням 

прогресивних методів та інструментів; 

- основні теорії, принципи, методи і поняття у контексті місцевої економіки та 

систем управління локальними економічними процесами;  

- їх вплив на світові та національні особливості формування систем 

територіального управління; 

- напрями та інструменти впровадження соціальної, економічної й просторової 

політики на локальному та регіональному рівнях; 

2. Уміти: 

- аналізувати проблеми сфери місцевого самоврядування; 

- збирати та інтерпретувати дані, обирати методи та інструментальні засоби щодо 

розв’язання соціально-економічних проблем громади;  

- використовувати сучасні технології для дослідження соціально-економічного 

стану територіальної громади;  

- застосовувати методологію вибору інструментів управління місцевим 

розвитком. 

 



Сфера реалізації набутих компетентностей. 

Набуті компетентності можуть бути реалізованими у сфері управління 

місцевим розвитком на рівні громади, регіону чи держави. 

Зміст навчальної дисципліни за темами. 

Модуль 1. Моделі місцевого самоврядування та територіального 

управління 

Тема 1. Моделі управління територіальним розвитком: централізація vs 

децентралізація 

Тема 2. Інституційне забезпечення місцевого самоврядування 

Тема 3. Децентралізація управління місцевим розвитком у світі 

Тема 4. Місцеве самоврядування у країнах Європи 

Тема 5. Європейська модель регіональної інтеграції 

Модуль 2. Інструменти місцевого розвитку 

Тема 6. Фінансовий потенціал місцевого самоврядування 

Тема 7. Стратегічне планування розвитку територіальних громад 

Тема 8. Просторове планування територій і населених пунктів 

Тема 9. Драйвери місцевого розвитку в глобальному світі 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти. 
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