
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра адміністративного та інформаційного права 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри адміністративного та 
інформаційного права 
" 23 " ОС 2020р. 

І. В. Арістова 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (СИЛАБУС) 

ВК 2.1 Організаційно-правові аспекти державного управління 
регіональним розвитком 

Галузь знань 

Спеціальність 

Освітній ступінь 
Освітня програма: 

28 «Публічне право та 
адміністрування» 
281 «Публічне право та 
адміністрування» 
Магістр 
«Публічне управління та 
адміністрування» 

Факультет: Економіки та менеджменту 

2020 - 2021 навчальний рік 



Робоча програма з дисципліни «Організаційно-правові аспекти 
державного управління регіональним розвитком» для студентів 
спеціальності 281 «Публічне право та адміністрування» 

Розробник: старший виклада*^каф?^ри адміністративного та 
інформаційного права Ткаченко В. В . / ^ Г / Щ г 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри адміністративного та 
інформаційного права. 

Протокол від 2г. 00. 2020 року № 7 7 

Завідувач кафедри адміністративного 

та інформаційного права (І. В. Арістова) 

Погоджено: 

Гарант освітньо-професійної програми ( ) 

Декан факультету економіки та менеджменту 

Декан юридичного факультету 

Методист відділу якості освіти, 
ліцензування та акредитації 

І. Строченко) 

(_С. І. Запара) 

Зареєстровано в електронній базі: дата: у. 

© СНАУ, 2020 рік 
© Ткаченко В.В. 2020 рік 



1. Опис навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 5 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Галузь знань 
28 «Публічне право та 

адміністрування» 
Спеціальність 

281 «Публічне право та 
адміністрування» 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Нормативна 

Модулів - 2 
Змістових модулів: 4 

Загальна кількість 
годин -150 

Рік підготовки: 
2020-202 їй 2020-202їй 

Курс 

Семестр 

Лекції 
12 год. 

Практичні, семінарські 
Освітній ступінь: 

магістр 
12 год. 

Самостійна робота 
126 

Вид контролю: іспит, 
Комп ютерне тестування, 
захист ПЗ 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 
для заочної форми навчання -16%/84% (24/126) 

2.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: 
формування професійних компетентностей щодо особливостей розподілу влади між 

різними адміністративно-територіальними рівнями та шляхів підвищення ефективності 
управління територіями в умовах реформ в Україні. 

Завдання дисципліни є: 
- ознайомлення слухачів с нормативно-правовою базою України, що регіональну 

політику та політику управління україни; 
- дослідженння законрдонного досвіду ; 
- поглиблення знання слухачів про особливості територіального управління в Україні у 

публічній службі, особливо в соціальній та інших сферах; 
- формування компетентності щодо використання управлінського інструментарію, 

необхідного для підвищення ефективності територіального управління та реалізації 
регіональної політики у публічній службі; 

- ознайомлення слухачів із перспективами становлення територіального управління в 
Україні в умовах реформи децентралізації та навчити обґрунтовувати оптимальні шляхи 
реформування регіонального управління та місцевого самоврядування у загальній системі 
публічного управління; 



— надання знань щодо уміння розробляти обґрунтовані пропозиції з питань 
реформування адміністративно-територіального устрою, модернізації кадрової служби, 
прогнозуючи наслідки їх впровадження; 

- ознайомлення слухачів із міжнародним досвідом у галузі місцевого самоврядування, 
муніципального менеджменту, регіональної соціальної політики та управління, публічної 
служи. 

2.2 Завдання навчальної дисципліни 
Вивчення навчальної дисципліни «Організаційно-правові аспекти державного 

управління регіональним розвитком» передбачає формування у студентів компетентностей: 

№ Вид програмних 
компетентностей Програмна компетентність Шифр 

1 
Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу ЗК1 

2 

Здатність мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети, бути 
лідером. ЗК2 

3 

Здатність удосконалювати й 
розвивати професійний, 
інтелектуальний і культурний рівні. ЗК4 

4 

Загальні Здатність ініціювати, планувати та 
управляти змінами для 
вдосконалення існуючих та 
розроблення нових систем 

ЗК6 

5 
Здатність фахово аналізувати 
інформацію, оцінювати повноту та 
можливості її використання 

ЗК8 

6 

Здатність здійснювати професійну 
діяльність і приймати обґрунтовані 
рішення, керуючись засадами 
соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм. 

ЗК10 

1 

Здатність керувати структурними 
підрозділами органів виконавчої 
влади, виконавчих комітетів 
місцевих рад, громадських 
організацій, інших публічних 
установ 

ФК1 

2 

Фахові (спеціальні) 
Здатність аналізувати вплив 
нормативно-правових актів на 
процеси публічного управління та 
адміністрування у межах своєї 
компетенції. 

ФК2 

3 
Здатність розробляти статути, 
положення та посадові інструкції у 
межах виконання адміністративних 

ФК4 



« 

функцій, прогнозні та програмні 
документи економічного та 
соціального розвитку об'єкта 
управління, пропозиції з 
удосконалення роботи місцевих 
органів влади. 

4 

« 

Здатність контролювати 
своєчасність і якість виконання 
поставлених завдань впровадження 
сучасних методів діяльності органу 
публічної влади, дотримання 
законності в публічному управління, 
використання заходів протидії 
корупції та зловживань владою. 

ФК8 

2.3. Програмні результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Організаційно-правові аспекти 
державного управління регіональним розвитком» студент повинен бути здатним 
продемонструвати такі результати навчання: 

№ Програмні результати навчання Шифр 

1 
Показати належний рівень знань у сфері публічного управління та 
адміністрування, стійке розуміння принципів побудови і розвитку 
його теорії 

ПРН1 

2 Знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що 
регулюють сферу публічного управління та адміністрування ПРНЗ 

3 
Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та 
впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності 
органів. 

ПРН16 

4 Уміти представляти органи публічного управління й організації, та 
презентувати для широкого загалу результати їх діяльності. ПРН17 

5 
Демонструвати уміння приймати ефективні рішення, що передбачає 
наявність необхідних знань для ефективного розподілу та 
використання ресурсів (людських, матеріальних, фінансових). 

ПРН18 

3. Програма навчальної дисципліни 
Затверджена Вченою Радою СНАУ протокол № 9 від 25.02.2019. р. 

Модуль 1. Регіональне управління 

Змістовий модуль 1. Загальні засади регіонального управління в України та його 
реформування 

Тема 1. Теорія державного управління як галузь наукового знання. 
Наукові засади виникнення теорії державного управління. Роль науки і наукового 

дослідження в державному управлінні. Особливості державного управління як об'єкту і 
предмету наукового дослідження. 

Предмет теорії державного управління. 
Методологічна база теорії державного управління. 



3. Програма навчальної дисципліни 
Затверджена Вченою Радою СНАУ протокол № 9 від 25.02.2019. р. 

Модуль 1. Регіональне управління 

Змістовий модуль 1. Загальні засади регіонального управління в України та його 
реформування 

Тема 1. Теорія державного управління як галузь наукового знання. 
Наукові засади виникнення теорії державного управління. Роль науки і наукового 

дослідження в державному управлінні. Особливості державного управління як об'єкту і 
предмету наукового дослідження. 

Предмет теорії державного управління. 
Методологічна база теорії державного управління. 
Поняття «державне управління» у методологічному арсеналі суспільних наук. Принципи і 

закони теорії державного управління. 
Основні методології сучасності і можливості їх використання в державному управлінні. 
Форми знання з державного управління та їх специфіка та використання в управлінській 

практиці. 

Тема 2. Регіональне управління та державна регіональна політика в Україні. 
Періодизація формування державності в Україні. 

Періодизація формування державності в Україні. Теоретичні основи організації 
публічної влади. Поняття та сутність публічного управління, публічного адміністрування, 
державного управління, місцевого самоврядування. Територіальні та теоретичні основи 
регіонального управління. 

Предмет, об'єкти та суб'єкти територіального управління. Регіон та регіональні 
системи. Регіоналізм та тенденції регіоналізації у сучасній Україні. Регіональне управління: 
рівні, принципи, форми, методи. Моделі територіальної організація влади: сучасний стан та 
підходи до реформування. 

Тема 3. Взаємозв'язок регіональної політики та управління 
Державна регіональна політика: мета, цілі, завдання, принципи, напрями реалізації. 
Правові засади державної регіональної політики в Україні. Нормативно-правові 

документи у сфері регіонального управління та регіональної політики. 
Формування територіальної організації влади в Україні. Централізація та децентралізація 

у державному управлінні регіоном. Принципи організації системи регіонального управління. 
Реформування системи територіальної організації влади в Україні. Європейська хартія 

регіонального самоврядування. Зарубіжний досвід формування регіональної політики. 
Світовий досвід у сфері регіонального управління. Декларація щодо регіоналізму в 

Європі. 

Тема 4. Формування та реалізація програм регіонального розвитку 
Розробка та реалізація програм та концепцій на регіональному та місцевому рівнях. 
Удосконалення державного регулювання розвитку регіонів України. 
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2021 року. 
Особливості проектної діяльності в органах публічного управління області, району, 

територіальної громади. 

Тема 5. Проблеми регіонального управління та шляхи їх вирішення 
Функції та методи регіонального управління. Форми та методи регіональної політики. 

Прогнозування регіонального розвитку. Адміністративні, економічні методи регіонального 



управління. Адміністративно-правові механізми забезпечення розвитку регіонів. Підвищення 
ефективності управління на регіональному рівні. 

Розмежування повноважень і відповідальності між місцевою владою та органами 
адміністрації. Механізм контролю за здійсненням делегованих повноважень. 

Модуль 2. Місцеве самоврядування України. 

Змістовний модуль 2. Адміністративно-територіальний устрій України: сутність, 
проблеми та напрями реформування 

Тема 6. Нормативно-правове забезпечення адміністративно-територіального устрою 
України. 

Реформування адміністративно-територіального устрою України. 
Сутність адміністративно-територіального поділу та устрою України. Адміністративно-

територіальні о диниці-елементи адміністративно- територіального поділу держави та їх 
взаємозв'язок. Сутність понять адміністративно-територіальних одиниць. Світові моделі 
управління на місцях. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах. Європейська 
декларація прав міст. 

Проблеми адміністративно-територіального поділу й устрою держави та напрями їх 
вирішення. Концептуальні засади адміністративно-територіальної реформи. Особливості 
адміністративно-територіального устрою зарубіжних країн. Державна політика у сфері 
місцевого самоврядування та регіонального управління. 

Тема 7. Міська територіальна громада 
Міська територіальна громада - специфічний суб'єкт системи управління містом. 

Взаємодія органів міського самоврядування та членів територіальної громади у вирішенні 
питань щодо розвитку міста. Конституційно-правові засади здійснення управління містом. 
Статут міста. Особливості здійснення самоврядування в містах із спеціальним статусом. 
Особливості здійснення територіального управління в зоні проведення АТО. 

Тема 8. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування 
Світовий та вітчизняний досвід у сфері місцевого самоврядування та регіонального 

управління. Проблеми та перспективи модернізації адміністративно-територіального устрою 
України. 

Змістовний модуль З 
Сучасний стан та розвиток системи місцевого самоврядування України 

Тема 9. Організаційно-правові засади функціонування місцевого самоврядування в 
Україні 

Нормативно правова база місцевого самоврядування в Україні. Основи локальної 
нормотворчості. Пряма та представницька демократія в місцевій демократії. Місцеві вибори 
в Україні. Загальні питання та принципи організації виборів. Порядок формування районної, 
обласної рад. Регламент місцевої ради. Формування виконавчих органів місцевого 
самоврядування. Органи державної влади в районі та області. Завдання, компетенція та 
повноваження органів місцевого самоврядування. Асоціації та інші об'єднання місцевого 
самоврядування. їх значення для розвитку місцевого самоврядування в Україні. Загальна та 
виключна компетенція сільських, селищних, міських рад. 

Власні та делеговані повноваження органів місцевого самоврядування. Повноваження 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Повноваження сільського, селищного, 
міського голови. Повноваження районних та обласних рад. 



Представництво спільних інтересів територіальних громад. Делегування повноважень 
місцевим державним адміністраціям. 

Система гарантій у діяльності органів місцевого самоврядування. Відповідальність 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого 
самоврядування та Всесвітня Декларація місцевого самоврядування. 

Тема 10. Сучасна система місцевого самоврядування 
Елементи місцевого самоврядування в Україні. Територіальна громада - первинний 

суб'єкт місцевого самоврядування та як територіальна одиниця в умовах реформ. 
Територіальна громада: статус, форми волевиявлення, процеси об'єднання у контексті 
реформування. Об'єднані територіальні громади. Міжмуніципальна співпраця в органах 
місцевого самоврядування. 

Посадові особи місцевого самоврядування: обрання, повноваження, дотермінове 
припинення повноважень. 

Тема 11. Представницькі органи місцевого самоврядування в Україні 
Представницькі органи місцевого самоврядування: формування, склад, повноваження, 

регламент, підстави припинення повноважень, рішення. 
Виконавчі органи місцевого самоврядування: формування, склад виконавчого комітету, 

власні та делеговані повноваження, регламент, підстави припинення повноважень, рішення. 
Органи самоорганізації населення: формування та функціонування. Гарантії та 

відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Особливості 
управління та самоврядування у містах України. Проектна діяльність територіальних громад. 
Нормативно-правове регулювання співробітництва територіальних громад. 

Проблеми становлення місцевого самоврядування та розвиток місцевої демократії. 
Удосконалення місцевого самоврядування в умовах реформ. 

Змістовний модуль 4 
Діяльність органів державної влади на регіональному та районному рівнях 

Тема 12. Діяльність місцевих державних адміністрації. Особливості ормування 
місцевих державних адміністрацій в Україні 

Завдання, компетенція та повноваження місцевих державних адміністрацій. Делегування 
повноважень місцевим державним адміністраціям. Система гарантій у діяльності органів 
управління МДА. Місцеві представництва центральних органів державної влади. Функція 
координації голови МДА. Програми соціального-економічного розвитку регіону, району, 
громад міста, селища, села. їх формування та прийняття. 

Місцеві державні адміністрація. Основні ознаки та принципи державного управління. 
Діяльність районних державних адміністрацій. Діяльність обласних державних 
адміністрацій. Діяльність голів районних державних адміністрацій. Діяльність голів 
обласних державних адміністрацій. Конституція України про місцеві державні адміністрації. 
Закон України "Про місцеві державні адміністрації. Особливості проведення реформи 
децентралізації в Україні. 

Поняття «децентралізація», «деконцентрація», «субсидіарність» у діяльності 
органів публічної влади. 

Тема 13. Управління регіоном. Особливості та перспективи розвитку регіонів 
Удосконалення механізму взаємодії органів місцевого самоврядування та органів 

державної влади. Поняття та зміст регіонального управління. Об'єкти та суб'єкти 
регіонального управління. Модель управління регіоном. Завдання та цілі регіонального 
управління. Модель управління районом. Принципи, форми та методи регіонального 
управління. Регіон як цілісна динамічна система. Місце і роль регіонального управління у 
загальній системі державного управління. Регіональні системи. 



Особливості та перспективи розвитку регіонів. Регіон та регіоналізм. Методологічні 
засади регіональної політики держави. Взаємозв'язок регіональної політики та управління. 

Громадські ради. Особливості співпраці МДА з елементами громадянського суспільства. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Назви змістових модулів і тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Загальні зас 
Регіональне управління 

ади регіонального управління в України та його 
реформування 

Тема 1. Теорія державного 
управління як галузь наукового 
знання. 

8 8 

Тема 2. Регіональне управління 
га державна регіональна 
політика в Україні. Періодизація 
формування державності в 
Україні. 

12 2 2 8 

Тема 3. Взаємозв'язок 
регіональної політики та 
управління 

10 10 

Тема 4. Формування та 
реалізація програм 
регіонального розвитку 

10 10 

Тема 5. Проблеми 
регіонального управління та 
шляхи їх вирішення 

12 2 2 10 

Разом за змістовим модулем 1 54 4 4 46 
Разом за модуль 1 54 4 4 46 

Модуль 2. Місцеве самоврядуванні 
Змістовний модуль 2. Лдміністративно-територ 

сутність, проблеми та напрями рец 

я України. 
іальний устрій України: 
Нормування 

Тема 6. Нормативно-правове 
забезпечення дміністративно-
територіального устрою 
України. Реформування 
адміністративно-
територіального устрою 
України 

10 10 

Тема 7. Міська територіальна 
громада 

14 2 2 10 

Тема 8. Зарубіжний досвід 
місцевого самоврядування 

10 10 

Разом за змістовим модулем 2 34 2 2 зо 
Змістовний модуль 3. 

Сучасний стан та розвиток системи місцевого самоврядування України 



Тема 9. Організаційно-правові 
засади функціонування 
місцевого самоврядування в 
Україні 

14 2 2 10 

Тема 10. Сучасна система 
місцевого самоврядування 10 10 

Тема 11. Представницькі 
органи місцевого 
самоврядування в Україні 

10 10 

Разом за змістовний модуль 3 34 2 2 ЗО 
Змістовний модуль 5 

Діяльність органів державної влади на регіональному та районном у рівнях 
Тема 12. Діяльність місцевих 
державних адміністрації. 
Особливості формування 
місцевих державних 
адміністрацій в Україні 

14 2 2 10 

Тема 13. Управління регіоном. 
Особливості та перспективи 
розвитку регіонів 

14 2 2 10 

Разом за змістовний модуль 4 18 4 4 10 
Разом за модуль 2 86 8 8 70 
Всього 150 12 12 126 

5. Теми та план лекційних занять для студентів денної форми навчання 

№ 
/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
з.ф.н. 

1 Тема 1. Регіональне управління та державна регіональна політика в 
Україні. Періодизація формування державності в Україні. 
1. Теоретичні основи організації публічної влади. 
2. Поняття та сутність публічного управління, публічного 

адміністрування, державного управління,місцевого самоврядування. 
3. Територіальні та теоретичні основи регіонального управління. 
4. Предмет, об'єкти та суб'єкти територіального правління. 

2 

2 Тема 5. Проблеми регіонального управління та шляхи їх вирішення 
1. Функції та методи регіонального управління. 
2. Форми та методи регіональної політики. 
3. Прогнозування регіонального розвитку. 
4. Розмежування повноважень і відповідальності між місцевою владою та 

органами адміністрації. 
5. Механізм контролю за здійсненням делегованих повноважень. 

2 

3 Тема 7. Міська територіальна громада 
1. Міська територіальна громада як специфічний суб'єкт системи 

управління містом. 
2. Конституційно-правові засади здійснення управління містом. 
3. Особливості здійснення самоврядування в містах із спеціальним 

статусом. 
4. Особливості здійснення територіального управління в зоні проведення 

АТО. 

2 

4 Тема 9. Організаційно-правові засадифункціонування місцевого 2 



самоврядування в Україні 
1. Нормативно правова база місцевого самоврядування в Україні. 
2. Місцеві вибори в Україні. Загальні питання та принципи організації 

виборів. 
3. Порядок формування районної, обласної рад. Регламент місцевої ради. 
4. Правовий стутас органи державної влади в районі та області 
5. Асоціації та інші об'єднання місцевого самоврядування. їх значення 

для розвитку місцевого самоврядування в Україні. 
6. Загальна та виключна компетенція сільських, селищних, міських рад. 

5 Тема 12. Діяльність місцевих державних адміністрації. Особливості 
ормування місцевих державних адміністрацій в Україні 
1. Завдання, компетенція та повноваження місцевих державних 

адміністрацій. 
2. Система гарантій у діяльності органів управління МДА. 
3. Місцеві представництва центральних органів державної влади. 
4. Програми соціального-економічного розвитку регіону, району, громад 

міста, селища, села. їх формування та прийняття. 
5. Місцеві державні адміністрація. 
6. Особливості проведення реформи децентралізації в Україні. 

2 

6 Тема 13. Управління регіоном. Особливості та перспективи 
розвитку регіонів 
1. Поняття та зміст регіонального управління. Об'єкти та суб'єкти 

регіонального управління. 
2. Завдання та цілі регіонального управління. 
3. Принципи, форми та методи регіонального управління. Місце і роль 

регіонального управління у загальній системі державного управління. 
4. Особливості та перспективи розвитку регіонів. Регіон та регіоналізм. 
5. Взаємозв'язок регіональної політики та управління. 
6. Громадські ради. Особливості співпраці МДА з елементами 

громадянського суспільства. 

2 

Разом 12 

6. Теми практичних занять для студентів заочної форм навчання 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин № 
з/п 

Назва теми 
з.ф.н. 

1 Тема 1. Регіональне управління та державна регіональна політика в 
Україні. Періодизація формування державності в Україні. 

2 

2 Тема 5. Проблеми регіонального управління та шляхи їх вирішення 2 
3 Тема 7. Міська територіальна громада 2 

4 Тема 9. Організаційно-правові засади функціонування місцевого 
самоврядування в Україні 

2 

5 Тема 12. Діяльність місцевих державних адміністрації. Особливості 
формування місцевих державних адміністрацій в Україні 

2 

6 Тема 13. Управління регіоном. Особливості та перспективи розвитку 
регіонів 

2 

Разом 12 

7. Самостійна робота студентів 



№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин № 
з/п 

Назва теми 
з.ф.н. 

1 Гема 1. Теорія державного управління як галузь наукового знання. 8 
2 Тема 2. Регіональне управління та державна регіональна політика в 

Україні. Періодизація формування державності в Україні. 
8 

3 Тема 3. Взаємозв'язок регіональної політики та управління 10 
4 Тема 4. Формування та реалізація програм регіонального розвитку 10 
5 Тема 5. Проблеми регіонального управління та шляхи їх вирішення 10 
6 Гема 6. Нормативно-правове забезпечення дміністративно-

гериторіального устрою України. Реформування адміністративно-
гериторіального устрою України 

10 

7 Тема 7. Міська територіальна громада. 10 
8 Тема 8. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування 10 

9 Тема 9. Організаційно-правові засади функціонування місцевого 
самоврядування в Україні 

10 

10 Гема 10. Сучасна система місцевого самоврядування 10 

11 Тема 11. Представницькі органи місцевого самоврядування в Україні 10 

12 Тема 12. Діяльність місцевих державних адміністрації. Особливості 
формування місцевих державних адміністрацій в Україні 

10 

13 Тема 13. Управління регіоном. Особливості та перспективи розвитку 
регіонів 

10 

Разом 126 

8. Методи навчання 
1. Методи навчання за джерелом знань: 

1.1. Словесні: пояснення, бесіда (евристична і репродуктивна), лекція, робота з книгою 
(виписування, конспектування, опорних конспектів). 
1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація, спостереження. 
1.3. Практичні: практична робота. 

2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 
2.1 Аналітичний 
2.2. Методи синтезу. 
2.3. Індуктивний метод. 

2.4. Дедуктивний метод. 
3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності 

студентів. 
3.1. Проблемний 
3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 
3.3. Дослідницький 

3.4. Репродуктивний 
3.5 .Пояснювально-демонстративний 

4. Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, диспути, 
круглі столи, ділові та рольові ігри, використання проблемних ситуацій, самооцінка знань, 
імітаційні методи навчання (побудовані на імітації майбутньої професійної діяльності), 
використання навчальних та контролюючих тестів, використання опорних конспектів лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних технологій, 
інтерактивної дошки та електронних таблиць (робота в парах, групові дискусії, аналіз 
реальних проблем, брейнстормінг, 2оош), сазе-зіисіу (метод аналізу конкретних ситуацій), 
діалогове навчання, співробітництво студентів (кооперація). 



9. Методи контролю 
1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 
2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація)(денна 
форма навчання) 
3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів: 

- рівень знань, продемонстрований на практичних заняттях; 
- активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 
- експрес-контроль під час аудиторних занять; 
- самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 
- написання рефератів; 
- результати тестування; 
- письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 
- виробничі ситуації. 

Ю.Розподіл балів, які отримують студенти (іспит) 
Для студентів заочної форми навчання (іспит) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Ра
зо

м 
за

 м
од

ул
і т

а 
С

РС
 

С
ум

а Змістовий 
модуль 1 
- 10 балів 

Змістовий 
модуль 2 -
- 25 балів 

Змістовий модуль 
35 балів С

РС
 

Ра
зо

м 
за

 м
од

ул
і т

а 
С

РС
 

С
ум

а 

ТІ Т2 ТЗ Т 
4 Т5 Т6 Т7 Т8 

зо 
100 

(70+30 ) 100 
10 8 8 9 9 9 9 8 зо 

100 
(70+30 ) 100 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЕСТ8 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

9 0 - 1 0 0 А відмінно 
82-89 В добре 
75-81 С 

добре зараховано 
69-74 Б задовільно 
60-68 Е 

задовільно 

35-59 ЕХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

1-34 Е 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

11. Методичне забезпечення 



1. Організаційно-правові аспекти державного управління регіональним розвитком. 
Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, підготовки до практичних занять та 
самостійного вивчення дисципліни. Суми, 2019 р., 32 с. 
2. Навчально - методичний комплекс з дисципліни «Організаційно-правові аспекти 
державного управління регіональним розвитком», на платформі Моосіїе. СНАУ. 2019 рік. // 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
Ь«рз://сс1п.5паи.е(іи.иа/шоос11е/епго1/іп(іех.рЬр?іс1=3934 

12. Рекомендована література 
Базова 

1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2021 року : постанова 
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385 // [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: ЬіІр://2акоп4.гасіа.§оу.иа/1а\У8/ 5Ьо\у/385-2014-%00%ВР 

2. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. 
№ 254к/96-ВР. — К. : Просвіта. 

3. Концепція реформування публічної адміністрації в Україні // Електронний ресурс. — 
Режим доступу: Ьйр://\у\т.ргауо.ог§.иа/Шез/ асітіпізіг.сіос. 

4. План відновлення України. Стратегічний документ 2015—2017. // [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: Ьйр://геїогтз.іп.иа/Соп1епї/ долупіоасі/ 8їга1е§іс_сіос_Гіпа1%202115-
2017.рс1Г 

5. Про відновлення дії окремих положень Конституції України: Закон України № 742-
VII від 21.02.2014 р. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
Ьйр://2ак0п2.гас1а.§0у.иа/1а'\уз/зЬолу/742 18 

6. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 р. 
за № 157-УІІІ // ВВР України. - 2015. - № 13. - Ст. 91. 

7. Про затвердження Положення про порядок вирішення питань адміністративно-
територіального устрою в УРСР: Указ Президії Верховної Ради УРСР. // [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: 1іПрз://2акоп.га(іа.§оу.иа/1а\уз/зЬолу/1654-10#ТехІ 

8. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. За № 280/97-
ВР // ВВР України. - № 24. - Ст.170. // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
ЬПрз://2акоп.гааа.§оу.иа/1а^8/зЬо\у/280/97-%В0%В2%В 1 %80#ТехІ 

9. Про місцеві державні адміністрації : Закон України № 586-ХІУ від 09.04.1999 р. // 
Офіц. вісник України. - № 18. - Ст. 190. // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
Ь«рз://2акоп.гас1а.§оу.иа/1а^з/8Ьолу/586-14#ТехІ 

10. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 р. за № 
1508-УІІ // ВВР України. - 2014. - № 34. - Ст. 1167. 

11. Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2021» : указ Президента України від 
12.01.2015 р. за № 5/2015 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
Ьйр ://гакоп4.гасіа.§оу.иа/1а\уз/зЬолу/5/2015 

12. Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів 
щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. № 227-р // 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу : ЬПр://2акоп1.гасіа.§оу.иа/1ашз/з1іолу/227-2015-
%01%80 

13. Функціонування демократичних інститутів в Україні : Резолюція Парламентської 
асамблеї Ради Європи від 26.01.2012 р. № 1862 (2012) // [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: Ь«р://2ак0п.гас1а.£0У. иа/1а\уз/з1юлу/994_а57. Базова 

1. Євтушенко О. Н. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика становлення : 
навч. посіб. / О.Н. Євтушенко, Т.В. Лушагина. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 
2013.-316с. 

2. Інституційний розвиток місцевого самоврядування в Україні в умовах державно-



управлінських реформ [Текст] : моногр. / І. В. Козюра (кер. авт. кол.), Ю. Г. Іванченко, 
A. О. Краснейчук [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Козюри ; НАДУ, Ін-т пробл. держ. упр. та місц. 
самоврядування. — Лубни : Інтер Парк, 2013. — 180 с. 

3. Місцеве самоврядування в Україні: навч. посіб. / за заг. ред. 
B. Скрипничука; Національне агентство України з питань державної служби. - (К.), Івано-
Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу (Івано-Франківськ). - Івано-Франківськ : 
Місто НВ, 2013.- 808 с. 

4. Стрижак А. Конституційна реформа в Україні: передумови, мета та способи 
реалізації / А. Стрижак. - Віче. - 2014. - № 23. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
Ьйр://\у\у\у.уісНе.іпїо/іоигпа1/4466/ 

5. Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. 
Вакуленка, М. К. Орлатого. - К . : НАДУ,2014. - 740 с. 

6. Державне та регіональне управління : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.]; ред. 
C. І. Архієреєв ; Нац. техн. ун-т "Харків, політехн. ін-т". - Харків : Іванченко І. С., 2018. -
127 с. 

7. Пічугіна Т. С. Державне та регіональне управління : навч. посіб. у структ.-логіч. 
схемах / Т. С. Пічугіна, Л. Д. Забродська, Г. І. Забродська. -X. : ХДУХТ, 2015. -327 с. 

8. Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах 
реформування: [колективна монографія] / Заг. ред. Чечель А.О., Хлобистов Є.В. -Бельско-
Бяла (Польща): Вища школа економіки та гуманітаристики, 2017. -493 с. 

Інформаційні ресурси: 
1. Ь«р://УАУЛУ.2акоп.гасіа.§ОУ.иа - База «Загальне законодавство» Верховної Ради 

України. 
2. Ь«р:/Лу\улу.кти.§оу.иа - Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. 
3. Ь«р://\уулу пасІ8.£ОУ.иа - Офіційний сайт Національного агентства з питань державної 

служби 
4. Ьйр:/Л\уу\¥.тзр.£0у.иа/ - Офіційний сайт Міністерства соціальної політики 
5. Ь«р:/Лу\у\у.с1с2.§оу.иа Офіційний сайт Державної служби зайнятості 
6. Ь«р:/Луут.икгзШ.доу.иа - Офіційний сайт Державного комітету статистики України. 
7. Ьйр://Ь(1г.ипс1р.ог§/еп/ - «Доповідь про людський розвиток» - основне джерело 

інформації для аналітичного дослідження. 
8. Ь«р://\тлу.оесс1-і1іЬгагу.ог£/зШізІіс5 - Різноманітні статистичні дані для країн-членів 

ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку). 
9. ЬИ;р://\улулу.іш£ог§/ех1:егпа1/пз/с5.а8рх?і(і=28 - Статистика по більшості країн світу в 

базах даних Міжнародного валютного фонду. 
10. Ь«р://\уут.і1о.ог§/§1оЬа1/риЬ1іса1іоп$/1ап§--еп/іпаех.Ьіт - Міжнародна організація 

праці, її звіти ОІоЬаІ \Уа§е КероП, СІоЬаІ Етріоутепі Тгепсіз, \¥огИ оґ\Уогк Керогі. 
11.Ь«р://\уу^.луе&гиш.ог§/героі1;з - Всесвітній економічний форум, Звіт з глобальної 

конкурентоспроможності (ОІоЬаІ Сотреііііуепезз Керогі). 


