




Інформація  про перегляд робочої програми (силабусу): 

Навчальний 

рік, в якому 

вносяться 

зміни 

Номер додатку до 

робочої програми 

з описом змін 

Зміни розглянуто і схвалено 

Дата та номер 

протоколу засідання 

кафедри 

Завідувач кафедри 

 

Гарант 

освітньої 

програми 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1.  Назва ОК Правове забезпечення сталого розвитку регіонів 
 

2.  Факультет/кафедра Юридичний факультет / Кафедра адміністративного та 

інформаційного права 

3.  Статус ОК Обов’язковий 

4.  Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 

яких є ОК для 

(заповнюється для 

обов’язкових ОК) 

ОНП «Право» 

Спеціальність – 081 «Право» 

 

5.  ОК може бути 

запропонований для 

(заповнюється для 

вибіркових ОК) 

 

6.  Рівень НРК 8 рівень 

7.  Семестр та тривалість 

вивчення 

2 семестр, 12 тижнів 

8.  Кількість кредитів 

ЄКТС 

3 

9.  Загальний обсяг годин 

та їх розподіл  

Контактна робота (заняття) Самостійна робота 

Лекційні Практичні 

/семінарські 

Лабораторні 

18 18  54 

10.  Мова навчання Державна (українська) 

11.  Викладач/Координатор 

освітнього компонента  

Роговенко Олег Володимирович, – к.ю.н., доцент 
Години консультацій – кожного вівторка о 12.15, кабінет 114 г 

11.

1 

Контактна інформація oleg-rogovenko@i.ua 

12.  Загальний опис 

освітнього компонента 

Правове забезпечення сталого розвитку регіонів – 

курс, покликаний сформувати у здобувачів знання щодо  

цілісного бачення майбутніми фахівцями процесу 

формування, розвитку та правового забезпечення сталого 

розвитку регіонів. Цей процес поєднує в собі владно-

впорядковуючий, цілеспрямований вплив на суспільство з 

удосконаленням внутрішньої структури та порядку 

функціонування самого механізму влади.  

Курс орієнтує здобувача на сучасне розуміння  

правового забезпечення державної регіональної політики, 

децентралізації державної влади та розвитку територіальних 

громад 

13.  Мета освітнього 

компонента 

Мета освітнього компонента: формування у 

здобувачів вищої освіти знань щодо особливостей  правового 

забезпечення державної регіональної політики, 

децентралізації державної влади та розвитку територіальних 

громад.   

14.  Передумови вивчення Освітній компонент викладається на 1 курсі базується на таких 



ОК, зв'язок з іншими 

освітніми 

компонентами ОП 

курсах, як Філософія науки, Сучасні тенденції юридичної науки в 

умовах сталого розвитку, Управління науковими проектами 

 

15.  Політика академічної 

доброчесності 

Політика академічної доброчесності під час 

викладання курсу «Правове забезпечення сталого розвитку 

регіонів» послуговується принципам, визначеним Законом 

України «Про освіту», Кодексу академічної доброчесності 

Сумського НАУ, іншим локальним актам (повний перелік 

нормативних документів розміщений на сайті університету  

https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-

osviti/zabezpechennya-yakosti-osviti/akademichna-

dobrochesnist/). 

 Оволодіння здобувачами знань з курсу має 

відбуватись із дотриманням норм законодавства про 

авторське право і суміжні права; містити посилання на 

джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; містити достовірну інформацію про 

результати власної наукової діяльності, використані методики 

досліджень. Недопустимим під час навчання (згідно ст. ч. 4 

ст. 42 Закону України «Про вищу освіту»), є використання 

здобувачами: 

академічного плагіату - оприлюднення (частково або 

повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими 

особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених 

творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 

самоплагіату - оприлюднення (частково або повністю) 

власних раніше опублікованих наукових результатів як нових 

наукових результатів; 

фабрикації - вигадування даних чи фактів, що 

використовуються в освітньому процесі або наукових 

дослідженнях; 

фальсифікації - свідома зміна чи модифікація вже 

наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи 

наукових досліджень; 

списування - виконання письмових робіт із залученням 

зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для 

використання, зокрема під час оцінювання результатів 

навчання; 

обману - надання завідомо неправдивої інформації 

щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи 

організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація 

та списування; 

хабарництва - надання (отримання) учасником 

освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) 

коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ 

матеріального або нематеріального характеру з метою 

отримання неправомірної переваги в освітньому процесі; 

вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, 

вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного 

(науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним 

https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti/zabezpechennya-yakosti-osviti/akademichna-dobrochesnist/
https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti/zabezpechennya-yakosti-osviti/akademichna-dobrochesnist/
https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti/zabezpechennya-yakosti-osviti/akademichna-dobrochesnist/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необ’єктивного оцінювання результатів навчання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі 

можуть бути притягнені до такої академічної 

відповідальності, як: повторне проходження оцінювання 

(контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне 

проходження освітнього курсу; відрахування із закладу 

освіти; позбавлення академічної стипендії; позбавлення 

наданих закладом освіти пільг з оплати навчання. 

16.  Посилання на курс у 

Moodle 

https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=5224 



2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З 

ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ   

 
Результати навчання 

за ОК: 

Після вивчення 
освітнього компонента 

здобувач очікувано 

буде здатен…» 

Програмні результати навчання, на досягнення яких спрямований ОК 

(зазначити номер згідно з нумерацією, наведеною в ОП) 
Як оцінюється 

РНД? 

П
Р

Н
 2

 

П
Р

Н
 3

 

П
Р

Н
 8

 

П
Р

Н
 1

0
 

П
Р

Н
 1

1
 

П
Р

Н
 1

2
 

П
Р

Н
 1

4
 

П
Р

Н
 1

5
 

ДРН1. Застосовувати 

знання щодо 

децентралізації 

публічної влади в 

Україні та розвитку, у 

т.ч. об’єднання, 
територіальних 

громад, засади 

формування 

самодостатніх 

територіальних 

громад, роль органів 

місцевого 

самоврядування та 

місцевих органів 

державної виконавчої 

влади у цих процесах 

x x  x  x x x 

Проведення 

тестування, 

експрес-

опитування 

ДРН2. Планувати і 
здійснювати наукові та 

прикладні дослідження 

у сфері правового 

забезпечення сталого 

розвитку регіонів, 

включаючи аналіз 

проблематики, 

постановку цілей і 

завдань, вибір та 

використання 

теоретичних та 

емпіричних методів 
дослідження, аналіз 

його результатів, 

формулювання 

обґрунтованих 

висновків. 

x x x  x    

Проведення 
тестування, 

експрес-

опитування, 

індивідуальне 

завдання 

ДРН3. Застосовувати  

теоретичні знання 

стосовно зарубіжного 

досвіду  розвитку 

територіальних  

громад 

x x x x   x x 

Проведення 

тестування, 

експрес-

опитування, 

індивідуальне 

завдання 
ДРН4. Самостійно 

опрацьовувати 
навчальну і наукову 

літературу, в тому 

числі інтернет-ресурси 

з проблем правого 

забезпечення сталого 

розвитку регіонів 

x   x     

Проведення 

тестування, 
експрес-

опитування, 

індивідуальне 

завдання 

 

 



3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ) 
 

Тема. 

Перелік питань, що будуть розглянуті в 

межах теми 

Розподіл в межах загального 

бюджету часу 

Рекомендована література 

Аудиторна  

робота 

Само 

стійна  
робота 

 Лк П.з / 

семін

. з 

Лаб. 

з. 

  

Тема 1. Нормативно - правові 

засади формування та реалізації 

політики регіонального розвитку в 

Україні  

2 2  7 

1-13, 26-42 

Тема 2. Міжнародні та національні 

законодавчо-правові засади 

переходу суспільства до сталого 

розвитку  

4 2  6 

10-13, 20-25, 26-42 

Тема 3. Концептуальні та правові 

засади децентралізації та 

централізації: поняття, види, 

переваги і недоліки  

2 2  7 1-13, 14-25, 26-42 

Тема 4. Закордонний досвід 

децентралізації публічної влади 

2 4  6 15-17,18, 20-25, 26-42 

Тема 5. Концептуальні засади 

органів виконавчої влади в Україні  

2 2  7 1-13, 14-25, 26-42 

Тема 6. Концептуальні засади та 

напрямки розвитку місцевого 

самоврядування в Україні 

2 2  7 1-13, 14-25, 26-42 

Тема 7. Правові основи розвитку 

територіальних громад в Україні  

2 2  7 1-13, 14-25, 26-42 

Тема 8. Розвиток територіальних 

громад: український та зарубіжний 

досвід 

2 2  7 1-13, 14-25, 26-42 

Разом 18 18  54  

 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

ДРН Методи викладання 

(робота, що буде 

проведена викладачем 

під час аудиторних 

занять, консультацій) 

Кількість 

годин  

Методи навчання 

(які види навчальної 

діяльності має 

виконати студент 

самостійно) 

Кількість 

годин 

ДРН1. 

Застосовувати 

знання щодо 
децентралізації 

публічної влади в 

Україні та розвитку, 

у т.ч. об’єднання, 
територіальних 

громад, засади 

формування 

- проведення лекційних та 

практичних занять з 

мультимедійними 
презентаціями до кожної з 

тем; 

- робота в групах, 

обговорення на заняттях 
дискусійних питань,  

виконання індивідуальних 

завдань. 

9 Опрацювання 

літератури, в т.ч. 

наукових публікацій  

14 



самодостатніх 

територіальних 
громад, роль органів 

місцевого 

самоврядування та 

місцевих органів 
державної 

виконавчої влади у 

цих процесах 
ДРН2. Планувати і 

здійснювати наукові 

та прикладні 

дослідження у сфері 

правового 

забезпечення 

сталого розвитку 

регіонів, включаючи 

аналіз 

проблематики, 

постановку цілей і 

завдань, вибір та 

використання 

теоретичних та 

емпіричних методів 

дослідження, аналіз 

його результатів, 

формулювання 

обґрунтованих 

висновків. 

- проведення лекційних та 

практичних занять з 

мультимедійними 

презентаціями до кожної з 
тем; 

- робота в групах, 

обговорення на заняттях 
дискусійних питань,  

виконання індивідуальних 

завдань. 

9 Опрацювання 

літератури, в т.ч. 

наукових публікацій 

14 

ДРН3. 

Застосовувати  

теоретичні знання 

стосовно 

зарубіжного досвіду  

розвитку 

територіальних  

громад 

- проведення лекційних та 

практичних занять з 

мультимедійними 

презентаціями до кожної з 
тем; 

- робота в групах, 

обговорення на заняттях 
дискусійних питань,  

виконання індивідуальних 

завдань. 

9 Опрацювання 

літератури, в т.ч. 

наукових публікацій 

13 

ДРН4. Самостійно 

опрацьовувати 

навчальну і наукову 

літературу, в тому 

числі інтернет-

ресурси з проблем 

правого 

забезпечення 

сталого розвитку 

регіонів 

- проведення лекційних та 
практичних занять з 

мультимедійними 

презентаціями до кожної з 
тем; 

- робота в групах, 

обговорення на заняттях 
дискусійних питань,  

виконання індивідуальних 

завдань. 

9 Опрацювання 

літератури, в т.ч. 

наукових публікацій 

13 

Всього годин  36  54 

 

 

 



5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.1. Сумативне оцінювання  

5.1.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 

 

№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній 

оцінці  

Дата складання 

1.  Практичне заняття 1. Нормативно - правові засади 

формування та реалізації політики регіонального 

розвитку в Україні  

7 балів /7% До 1 тижня 

2.  Практичне заняття 2. Міжнародні та національні 

законодавчо-правові засади переходу суспільства 

до сталого розвитку 

7 балів /7% До 2 тижня 

3.  Практичне заняття 3. Концептуальні та правові 

засади децентралізації та централізації: поняття, 

види, переваги і недоліки  

7 балів /7% До 3 тижня 

4.  Тестування за опрацьованими темами (тест 

множинного вибору) 

10 балів /10% До 4 тижня 

5.  Практичне заняття 4. Закордонний досвід 

децентралізації публічної влади 

 До 6 тижня 

6.  Практичне заняття 5. Закордонний досвід 

децентралізації публічної влади  

7 балів /7% До 7 тижня 

7.  Практичне заняття 6. Концептуальні засади 

органів виконавчої влади в Україні 

7 балів /7% До 9 тижня 

8.  Практичне заняття 7. Концептуальні засади та 

напрямки розвитку місцевого самоврядування в 

Україні 

8 балів /8% До 10 тижня 

9.  Практичне заняття 8. Правові основи розвитку 

територіальних громад в Україні 

7 балів /7% До 11 тижня 

10.  Практичне заняття 9. Розвиток територіальних 

громад: український та зарубіжний досвід 

7 балів /7% До 12 тижня 

11.  Тестування за опрацьованими темами (тест 

множинного вибору) 

10 балів /10% До 12 тижня 

12.  Іспит 30 балів /30% За розкладом 

сесії 

 

5.1.2. Критерії оцінювання 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно 

Практичне заняття 1.  

 

 

< 2 бали 2-4 бали 4-6 бали 7 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано або 

виконано із 

значною 

кількістю 

Більшість 

вимог 

виконано, але 

окремі 

складові 

відсутні або 

Виконано усі 

вимоги 

завдання. 

Виконані усі 

вимоги завдання, 

продемонстровано 

креативність, 

вдумливість, 

запропоновано 



помилок. недостатньо 

розкрити, 

відсутній 

аналіз інших 

підходів до 

питання. 

власне вирішення 

проблеми. 

Практичне заняття 2.  < 2 бали 2-4 бали 4-6 бали 7 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано або 

виконано із 

значною 

кількістю 

помилок. 

Більшість 

вимог 

виконано, але 

окремі 

складові 

відсутні або 

недостатньо 

розкрити, 

відсутній 

аналіз інших 

підходів до 

питання. 

Виконано усі 

вимоги 

завдання. 

Виконані усі 

вимоги завдання, 

продемонстровано 

креативність, 

вдумливість, 

запропоновано 

власне вирішення 

проблеми. 

Практичне заняття 3.  < 2 бали 2-4 бали 4-6 бали 7 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано або 

виконано із 

значною 

кількістю 

помилок. 

Більшість 

вимог 

виконано, але 

окремі 

складові 

відсутні або 

недостатньо 

розкрити, 

відсутній 

аналіз інших 

підходів до 

питання. 

Виконано усі 

вимоги 

завдання. 

Виконані усі 

вимоги завдання, 

продемонстровано 

креативність, 

вдумливість, 

запропоновано 

власне вирішення 

проблеми. 

Тестування за 

опрацьованими 

темами (тест 

множинного вибору) 

0-3 бали 3-5 балів 5-7 балів 7-10 балів 

Залежить від 

кількості 

вірних 

відповідей на 

тест 

Залежить від 

кількості 

вірних 

відповідей на 

тест 

Залежить від 

кількості 

вірних 

відповідей на 

тест 

Залежить від 

кількості вірних 

відповідей на тест 

Практичне заняття 4.  < 2 бали 2-4 бали 4-6 бали 7 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано або 

виконано із 

значною 

кількістю 

помилок. 

Більшість 

вимог 

виконано, але 

окремі 

складові 

відсутні або 

недостатньо 

розкрити, 

відсутній 

аналіз інших 

підходів до 

питання. 

Виконано усі 

вимоги 

завдання. 

Виконані усі 

вимоги завдання, 

продемонстровано 

креативність, 

вдумливість, 

запропоновано 

власне вирішення 

проблеми. 

Практичне заняття 5.  < 2 бали 2-4 бали 4-6 бали 7 балів 



Вимоги щодо 

завдання не 

виконано або 

виконано із 

значною 

кількістю 

помилок. 

Більшість 

вимог 

виконано, але 

окремі 

складові 

відсутні або 

недостатньо 

розкрити, 

відсутній 

аналіз інших 

підходів до 

питання. 

Виконано усі 

вимоги 

завдання. 

Виконані усі 

вимоги завдання, 

продемонстровано 

креативність, 

вдумливість, 

запропоновано 

власне вирішення 

проблеми. 

Практичне заняття 6.  < 2 бали 2-4 бали 4-6 бали 7 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано або 

виконано із 

значною 

кількістю 

помилок. 

Більшість 

вимог 

виконано, але 

окремі 

складові 

відсутні або 

недостатньо 

розкрити, 

відсутній 

аналіз інших 

підходів до 

питання. 

Виконано усі 

вимоги 

завдання. 

Виконані усі 

вимоги завдання, 

продемонстровано 

креативність, 

вдумливість, 

запропоновано 

власне вирішення 

проблеми. 

Практичне заняття 7.  < 2 бали 2-5 бали 5-7 бали 8 балів 

Вимоги щодо 

завдання не 

виконано або 

виконано із 

значною 

кількістю 

помилок. 

Більшість 

вимог 

виконано, але 

окремі 

складові 

відсутні або 

недостатньо 

розкрити, 

відсутній 

аналіз інших 

підходів до 

питання. 

Виконано усі 

вимоги 

завдання. 

Виконані усі 

вимоги завдання, 

продемонстровано 

креативність, 

вдумливість, 

запропоновано 

власне вирішення 

проблеми. 

Практичне заняття 8.  < 2 бали 2-5 бали 5-7 бали 8 балів 
Вимоги щодо 

завдання не 
виконано або 

виконано із 

значною 

кількістю 
помилок. 

Більшість 

вимог 
виконано, але 

окремі складові 

відсутні або 

недостатньо 
розкрити, 

відсутній 

аналіз інших 
підходів до 

питання. 

Виконано усі 

вимоги 
завдання. 

Виконані усі 

вимоги завдання, 
продемонстровано 

креативність, 

вдумливість, 

запропоновано 
власне вирішення 

проблеми. 

Практичне заняття 9.  < 2 бали 2-5 бали 5-7 бали 8 балів 
Вимоги щодо 
завдання не 

Більшість 
вимог 

Виконано усі 
вимоги 

Виконані усі 
вимоги завдання, 



виконано або 

виконано із 
значною 

кількістю 

помилок. 

виконано, але 

окремі складові 
відсутні або 

недостатньо 

розкрити, 

відсутній 
аналіз інших 

підходів до 

питання. 

завдання. продемонстровано 

креативність, 
вдумливість, 

запропоновано 

власне вирішення 

проблеми. 

Тестування за 

опрацьованими 

темами (тест 

множинного вибору) 

0-3 бали 3-5 балів 5-7 балів 7-10 балів 

Залежить від 

кількості 

вірних 

відповідей на 

тест 

Залежить від 

кількості 

вірних 

відповідей на 

тест 

Залежить від 

кількості 

вірних 

відповідей на 

тест 

Залежить від 

кількості вірних 

відповідей на тест 

Іспит 0-5 балів 5-15 балів 15-27 балів 27-30 балів 

Здобувач 

недостатньо 

орієнтується 

в 

теоретичному 

матеріалі, 

завдання 

виконані із 

значними 

помилками 

або не 

виконані 

Здобувач 

недостатньо 

орієнтується в 

теоретичному 

матеріалі, 

завдання 

виконані з 

помилками 

Здобувач 

достатньо 

орієнтується 

в 

теоретичному 

матеріалі, 

завдання 

виконані 

Здобувач гарно 

орієнтується в 

теоретичному 

матеріалі, 

завдання виконані 

 

5.2.Формативне оцінювання: 

 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1 Експрес-опитування після вивчення тем 1-2,3-4, 5-8. Експрес-опитування після 

вивчення тем 1-2,3-4, 5-8 

2 Проходження тестування поточного контролю зі 

зворотнім зв’язком з викладачем 

Проходження тестування 

поточного контролю зі 

зворотнім зв’язком з 

викладачем 

3 Самооцінювання  Самооцінювання  

4 Усний зворотний зв'язок від викладача під час занять Усний зворотний зв'язок від 

викладача під час занять 

5 Взаємооцінювання Взаємооцінювання 

6 Письмовий зворотний зв'язок на есе, реферати, 

мультимедійні презентації, статі, тези доповідей. 

Письмовий зворотний 

зв'язок на есе, реферати, 

мультимедійні презентації, 

статі, тези доповідей. 
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Для кращого розуміння сучасних тенденцій правового забезпечення сталого 

розвитку регіонів  пропонується опанувати наступні он-лайн курси:  

1. «Децентралізація в Україні – теорія та практика» (за посиланням - 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:Prometheus+DC101+2017_T4/about);  

2. «Децентралізація: від патерналізму до відповідального розвитку» (за 

посиланням - https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:Prometheus+DC101+2019_T3/about);  

3. «Підготовка та впровадження проектів розвитку громад» (за посиланням - 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:AUC+CDP101+2017_T1/about);  

4. «Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування» (за 

посиланням - https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:AMU+BP_101+2017_T1/about). 
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