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A decentralized model of democratic governance in a globalized environment

Реферат (укр.)
У дисертаційній роботі здійснено аналіз та узагальнено наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених щодо
впровадження

сучасних

наукових

концепцій

децентралізаційної

моделі

демократичного

врядування.

Розкрито

особливості функціонування децентралізаційної моделі демократичного врядування під впливом глобалізації та
визначено особливості становлення децентралізаційної моделі демократичного врядування. Проведений комплексний
аналіз процесів децентралізації, що дозволило дослідити та згрупувати найкращі міжнародні підходи у впровадженні
децентралізаційних моделей демократичного врядування. Досліджено міжнародний досвід реалізації децентралізаційних
моделей демократичного врядування та виявлено їх відмінності та особливості реалізації у країнах Європи, СНД та
пострадянського простору, у США, країнах Латинської Америки та Азії. Конкретизовано основні напрями, які потребують
першочергово правового врегулювання, щодо впорядкування децентралізаційної моделі демократичного врядування в
Україні та шляхи адаптації міжнародного досвіду децентралізаційної моделі демократичного врядування. За результатами
ґрунтовного

дослідження

вдалось

запропонувати

засади

формування

та

реалізації

децентралізаційної

моделі

демократичного врядування в Україні в умовах глобалізації та визначити оптимізаційні напрями вдосконалення
децентралізаційної моделі демократичного врядування в умовах глобалізації в Україні. Розроблено механізми
впровадження децентралізаційної моделі демократичного врядування на прикладі Київської області. Унаслідок
проведених

досліджень

визначено

напрями

розвитку

та

запропоновано

ефективні

механізми

впровадження

децентралізаційної моделі демократичного врядування в Україні на прикладі Київської області. Ключові слова: державне
управління, демократичне урядування, місцеве самоуправління, децентралізація, децентралізаційна модель, глобалізація.

Реферат (англ.)
The dissertation analyzes and summarizes the scientific works of domestic and foreign scholars on the implementation of
modern scientific concepts of the decentralization model of democratic governance. The peculiarities of the functioning of the
decentralization model of democratic governance under the influence of globalization are revealed and the peculiarities of the
formation of the decentralization model of democratic governance are determined. A comprehensive analysis of
decentralization processes was conducted, which allowed to explore and group the best international approaches in the
implementation of decentralization models of democratic governance. Based on the results of a thorough study, it was possible
to propose the principles of formation and implementation of the decentralization model of democratic governance in Ukraine
in the context of globalization and identify optimization areas for improving the decentralization model of democratic
governance in the context of globalization in Ukraine. Mechanisms for implementing the decentralization model of democratic
governance on the example of Kyiv region have been developed. As a result of the conducted researches the directions of
development are defined and effective mechanisms of introduction of the decentralized model of democratic government in
Ukraine on an example of the Kiev area are offered. Key words: public administration, democratic governance, local selfgovernment, decentralization, decentralization model, globalization.
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