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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Демократизація суспільно-політичного життя в Україні в останні десятиліття, 

перехід до ринкової економіки, проведення радикальних соціально-економічних 

перетворень та суспільно-політичних перетворень, децентралізація влади в країні, 

реформування місцевого самоврядування, що передбачається здійснити в 

найближчі декілька років, зумовили нові підходи теоретичного осмислення 

шляхів модернізації соціально-економічної, суспільно-політичної та гуманітарної 

сфер України. 

 Сучасна державна політика спрямована на якнайшвидше реформування усіх 

сфер життя України, подолання у стислі терміни відставання нашої держави від 

провідних європейських країн. Тому на сучасному етапі реформи в Україні мають 

базуватися на утвердженні інноваційної моделі економічного і соціального 

розвитку, підвищенні ефективності використання інтелектуального потенціалу 

країни, всіх її людських і природних ресурсів, забезпеченні підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки, досягненні стабільного сталого 

розвитку і підвищення добробуту громадян, всебічному розвиток гуманітарної 

сфери, а також модернізації публічної влади та системи місцевого 

самоврядування. 

  «Теорія та практика реформ» - одна з дисциплін, що належить до тих, які 

створюють основну базу знань, необхідну для ефективної підготовки  фахівців в 

сфері державного управління, місцевого самоврядування, державної служби, а 

також в сферах економіки та соціального захисту населення. 

  Підготовка фахівців у сфері державного управління має на меті дати слухачам 

теоретичні знання та виробити в них практичні навики опрацьовувати й 

обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються державного управління, 

державної служби та місцевого самоврядування. 

 У зв’язку з цим у програмі вивчення дисципліни «Теорія та практика реформ»  

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр міститься як теоретичний 

матеріал, так і специфіка застосування отриманих знань та навичок на практиці. 



 У ході вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з теоретико-

методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою, завданням та функціями 

дисципліни, розглядають особливості проведення реформ в сфері публічного 

управління, державної служби, місцевого самоврядування, соціально-економічній 

та гуманітарній галузях. Всебічне опанування даної дисципліни дозволить 

слухачам знати:  

– теоретичні основи реформ в Україні; 

– нормативно-правове забезпечення проведення реформ; 

- специфіку здійснення державної кадрової політики на сучасному етапі розвитку 

України; 

- еволюцію наукових підходів до розуміння сутності публічної влади; 

- сучасні концепції реформування публічної влади; 

- вплив новітніх технологій на функціонування публічної влади; 

- прийняття політико-управлінських рішень як змістовне наповнення 

управлінського процесу; 

- стан та перспективи реформування публічної влади в Україні; 

- сучасний стан та шляхи реформування державної служби в Україні; 

- сучасний стан та основні напрямки реформування місцевого самоврядування в 

Україні; 

- проблеми теорії та практики реформування соціально-економічного розвитку 

України; 

- модель соціально-економічного розвитку країни та її регіонів як стратегічний 

об'єкт системних реформ на сучасному етапі розвитку країни; 

- сучасний стан та шляхи реформування економіки України; 

- основні напрямки та механізми модернізації державної політики в сфері 

соціального захисту населення; 

-  сучасний стан та шляхи модернізації житлово-комунального господарства міст 

України; 

-  шляхи реформування гуманітарної сфери в Україні.  



 Отже, програма навчальної дисципліни «Теорія та практика реформ»  

спрямована на те, щоб дати слухачам знання теоретичних основ дисципліни та 

застосування здобутих знань, умінь та навичок на практиці.  

Дисципліна «Теорія та практика реформ» викладатиметься з урахуванням 

найсучасніших інтерактивних методик. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РЕФОРМ” 
№п/п Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

1 
 

Теоретичні основи реформ в Україні 

2 Нормативно-правове забезпечення здійснення реформ в Україні 

 Змістовий модуль 2. Реформування в сфері публічного управління та 
місцевого самоврядування 

3 Еволюція наукових підходів до розуміння сутності публічної влади. 

Сучасні концепції реформування публічної влади. 

4 Вплив новітніх технологій на функціонування публічної влади. Прийняття 

політико-управлінських рішень як змістовне наповнення управлінського 

процесу. 

5  Реформування публічної влади в Україні: стан і перспективи 

6 Сучасний стан та шляхи реформування державної служби в Україні 

7 Сучасний стан та основні напрямки реформування місцевого 

самоврядування в Україні 

 Змістовий модуль 3. Особливості реформування соціально-економічної 
та гуманітарної сфери в Україні 

8 Проблеми теорії та практики реформування соціально-економічного 

розвитку України. Модель соціально-економічного розвитку країни та її 

регіонів як стратегічний об'єкт системних реформ на сучасному етапі 

розвитку країни.  



9 Сучасний стан та шляхи реформування економіки України 

10 Основні напрямки та механізми модернізації державної політики в сфері 

соціального захисту населення 

11 Сучасний стан та шляхи модернізації житлово-комунального господарства 

міст України 

12 Шляхи реформування гуманітарної сфери в Україні  

Разом годин: 120 

Зміст 

дисципліни 

«Теорія та практика реформ» 

 Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

     Сутність поняття “реформа”. Специфіка проведення реформ в Україні в різних 

сферах. Теоретичне обґрунтування проведення реформ в Україні. Проблема 

проведення адміністративної реформи в Україні: теоретичний аспект. Проблема 

реформування місцевого самоврядування в Україні в контексті децентралізації 

влади. Особливості здійснення реформ в соціально-економічній та гуманітарній 

сферах країни. 

Література [2; 3; 5; 6; 8; 10; 15; 20; 28; 29; 35-37]  

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення здійснення реформ в Україні 

      Основні нормативно-правові акти, що регулюють процес здійснення реформ.  

Конституція та Закони України. Укази Президента України з питань проведення 

реформ в Україні. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та 

Центральних органів виконавчої влади. Локальні (місцеві) нормативно-правові 

акти з питань реформування соціально-економічної, суспільно-політичної та 

гуманітарної сфер. Правове регулювання управління процесом реформ та основні 

напрямки його вдосконалення. Державне управління власністю та бюджетним 

процесом. Вплив реформаторської політики на управлінську діяльність держави. 

                                                                               Література [13; 18; 24; 28; 30-32; 34]     



  Змістовий модуль 2. Реформування в сфері публічного управління та 

місцевого самоврядування 

 Тема 3. Еволюція наукових підходів до розуміння сутності публічної влади. 

Сучасні концепції реформування публічної влади. 

  Співвідношення публічної влади й урядування. Ефективність як ключова 

характеристика сучасної системи публічної влади. Зміна ролі держави у 

функціонуванні сучасного суспільства. Еволюція вимог до публічного 

управління. “Оринковлення” держави концепцією нового публічного управління. 

Становлення та розвиток теорії мереж. Належне врядування як міжнародний 

стандарт діяльності органів публічної влади. 

   Література [2; 4; 8-10; 13; 15; 28; 32; 35-37]     

  Тема 4. Вплив новітніх технологій на функціонування публічної влади. 

Прийняття політико-управлінських рішень як змістовне наповнення 

управлінського процесу. 

 Становлення та розвиток концепції електронної демократії. Чинники 

електронної трансфромації публічного управління. Участь населення у виборах з 

використанням електронних технологій. Основні підходи до процесу прийняття 

політико-управлінських рішень. Нормативно-правове регулювання прийняття 

політико-управлінських рішень в Україні. Залучення громадян до участі в 

управлінських процесах: громадські ради та аналітичні центри. 

 Література [2; 4; 8-10; 13; 15; 28; 32; 35-37] 

 Тема 5.  Реформування публічної влади в Україні: стан і перспективи 

   Основні етапи трансформації публічної влади. Діяльність органів публічної 

влади: вдосконалення конституційного механізму. Основні напрями 

реформування в державному управлінні. Перспективи децентралізації 

державного управління в Україні. Система запобігання та протидії корупції в 

органах влади. 

Література [2; 4; 8-10; 13; 15; 21; 28; 32; 35-37] 

 



 Тема 6. Сучасний стан та шляхи реформування державної служби в 

Україні 

   Державна служба в Україні: сутність, головні ознаки, функції. Тенденції 

розвитку державної служби в сучасній Україні. Основні проблеми 

функціонування інституту державної служби в Україні. Проблеми матеріального 

забезпечення державних службовців. Адміністративна реформа в Україні: 

основні етапи та напрямки проведення. Стратегія розвитку державної служби як 

складової адміністративної реформи. Шляхи оптимізації структури управління 

державною службою. Світовий досвід проведення адміністративної реформи та 

реформування інституту державної служби. 

Література [4; 6; 8; 9; 15; 17; 28; 32; 34-37]   

  Тема 7. Сучасний стан та основні напрямки реформування місцевого 

самоврядування в Україні 

   Сутність та головні ознаки місцевого самоврядування в Україні. Сучасна 

система місцевого самоврядування в Україні. Повноваження органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування. Основні проблеми розвитку місцевого 

самоврядування в Україні. Шляхи реформування місцевого самоврядування в 

Україні. Проблеми реформування нормативно-правової бази розвитку місцевого 

самоврядування в Україні. Створення об'єднаних територіальних громад в 

контексті політики децентралізації публічного управління. 

Література [11; 14; 16; 21-23; 31; 32]  
 

 Змістовий модуль 3. Особливості реформування соціально-економічної та 

гуманітарної сфери в Україні 

 Тема 8. Проблеми теорії та практики реформування соціально-

економічного розвитку України. Модель соціально-економічного розвитку 

країни та її регіонів як стратегічний об'єкт системних реформ на сучасному 

етапі розвитку країни.  

      Теорія і практика дослідження моделей економіки в країнах світу. Напрями та 



школи наукових досліджень економічних реформ. Фактори, що визначають 

напрями, структуру та послідовність реформ економіки регіонів України. 

Узгодження менеджеріального та наукового підходів до управління процесами 

реформування економіки України. Формування змісту поняття “модель 

економіки” в рамках теорії управління та економічної теорії. Теоретичний базис 

ідентифікації моделі економічного розвитку. Модель економіки України та її 

регіонів: проблеми визначення основних компонентів та їх оцінювання. 

Література [3; 5; 18; 21; 29; 35-37] 

 Тема 9. Сучасний стан та шляхи реформування економіки України 

     Сучасний стан економічного розвитку України. Проблема подолання кризових 

явищ в економіці. Методичний підхід до оцінки впливу реформ на фактори 

зростання ВВП України. Класифікація напрямів впливу реформ на структурні 

зрушення в економіці регіонів України. Реформування економіки регіонів 

України та утворення трендів структурної динаміки їх розвитку. Основні 

напрямки реформування економіки України. 

 Література [3; 5; 18; 21; 29; 35-37]  
 

 Тема 10. Основні напрямки та механізми модернізації державної політики 

в сфері соціального захисту населення 

     Економічно активне населення в системі соціальної безпеки. Пенсіонери як 

об'єкт державної соціальної політики. Особливості соціальної політики щодо 

інвалідів. Діти в системі пріоритетів соціальної політики. Базові чинники 

соціального захисту молоді. Особливості соціального захисту внутрішньо 

переміщених осіб. Соціальний захист учасників АТО. 

Література [1; 20; 25; 26; 35-38] 

 Тема 11. Сучасний стан та шляхи модернізації житлово-комунального 

господарства міст України 

  Житлово-комунальне господарство міст України в структурі суспільного 

виробництва. Сучасний стан та основні напрямки розвитку житлово-



комунального господарства. Правове регулювання розвитку житлово-

комунального господарства. Проблеми надання якісних житлово-комунальних 

послуг. Проблеми ціноутворення в житлово-комунальному господарстві. Основні 

напрямки реформування розвитку житлово-комунального господарства міст 

України. Особливості впровадження ринкових механізмів у галузях житлово-

комунального господарства. Створення ОСББ як один з напрямків реформування 

житлово-комунальної сфери України. 

Література [7; 12; 19; 22; 23; 30] 

  Тема 12. Шляхи реформування гуманітарної сфери в Україні  

  Сучасні тенденції розвитку гуманітарної сфери в Україні. Особливості 

організації публічного управління в гуманітарній сфері на сучасному етапі 

розвитку України. Проблеми розвитку гуманітарної сфери в Україні. Основні 

напрямки реформування гуманітарного розвитку України. Особливості 

проведення реформ в сфері освіти та науки. Перспективи реформування 

культурної галузі в Україні. 

Література [15; 20; 21; 25; 27; 33; 35-37] 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок самостійного 

пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислення теоретичного і 

практичного матеріалу. Вибір теми – довільний. 

Контрольна робота виконується на скріплених аркушах паперу формату А4. На 

титульній сторінці вказуються: назва дисципліни («Теорія та практика реформ»); 

прізвище, ім’я, по батькові студента, домашня адреса; номер групи. Контрольна 

робота має містити план і список літератури та повинна складатися з вступу, 

кількох розділів та висновків. На останній сторінці ставиться дата виконання 

роботи та підпис студента. Роботу необхідно здати в наукову частину в 

установлений термін.  

У ході написання контрольної роботи студент має використовувати вітчизняні 



та іноземні інформаційні матеріали, самостійно проводити пошук документальної 

та фактографічної інформації, здійснювати систематизацію та узагальнення 

даних, виявляти ключові моменти, використовувати електронну пошту та 

телеконференції, застосовуючи методи пошуку в мережі Інтернет. 

До заліку чи іспиту студент допускається, якщо контрольну роботу оцінено 

позитивно. 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Теоретичні основи реформ в Україні. 

2. Практичні механізми реалізації реформ в Україні. 

3. Наукові засади проведення реформ в Україні. 

4. Роль Верховної Ради України в проведенні реформ. 

5. Правові засади прийняття Державного бюджету України. 

6. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій в сфері 

реформування соціально-економічного та суспільно-політичного життя України. 

7. Еволюція наукових підходів до розуміння сутності публічної влади.  

8. Сучасні концепції реформування публічної влади. 

9. Особливості реформування в сфері публічного управління. 

10. Вплив новітніх технологій на функціонування публічної влади.  

11. Прийняття політико-управлінських рішень як змістовне наповнення 

управлінського процесу. 

12. Сутність концепції електронної демократії. 

13. Реформування публічної влади в Україні: стан і перспективи. 

14. Політика децентралізації публічної влади в Україні. 

15. Проблеми та перспективи проведення судової реформи в Україні. 

16. Шляхи реформування державної служби в Україні. 

17. Особливості реформування організаційної системи управління в системі 

державної служби в Україні. 

18. Шляхи вдосконалення матеріального та побутового забезпечення державних 

службовців. 



19. Сучасний стан місцевого самоврядування в Україні. 

20. Основні напрямки реформування місцевого самоврядування в Україні. 

21. Проблеми теорії та практики реформування соціально-економічного розвитку 

України.  

22. Модель соціально-економічного розвитку країни та її регіонів як стратегічний 

об'єкт системних реформ на сучасному етапі розвитку країни. 

23. Сучасний економіки України. 

24. Шляхи реформування економіки України. 

25. Основні напрямки та механізми модернізації державної політики в сфері 

соціального захисту окремих верств населення. 

26. Умови та чинники успішної модернізації державної політики у сфері 

соціального захисту населення України. 

27. Сучасний стан житлово-комунального господарства міст України. 

28. Шляхи модернізації житлово-комунального господарства міст України. 

29. Шляхи реформування гуманітарної сфери України. 

30. Основні напрямки реформування управління системою освіти та науки 

України. 
 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Яким чином здійснюється проведення реформ в Україні? 

2. Хто досліджує процеси проведення реформ в Україні? 

3. Проаналізуйте роль наукових установ в обґрунтуванні проведення реформ в 

Україні. 

4. Назвіть основну мету та завдання дисципліни “Теорія та практика реформ”. 

5. Вкажіть основні функції дисципліни “Теорія та практика реформ”. 

6. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють процес проведення 

реформ в Україні.  



7. Які Ви знаєте нормативно-правові акти, що регулюють процес проведення 

реформ в соціально-економічній сфері? 

8. Дайте оцінку правовому регулюванню державного управління економікою. 

9. Проаналізуйте вплив реформ на управлінську діяльність держави. 

10.  Проаналізуйте роль Верховної Ради України в проведенні реформ. 

11. Що таке належне урядування? 

12. У чому полягає сутність теорії мереж? 

13. Назвіть сучасні концепції реформування публічної влади. 

14. Яким чином здійснюється прийняття державно-управлінських рішень? 

15. Назвіть основні елементи урядування. 

16. Назвіть основні напрямки діяльності громадських рад. 

17. Що таке аналітичні центри? 

18. Висвітліть основні напрямки діяльності аналітичних центрів в Україні. 

19. Покажіть рейтинг готовності країн до електронного урядування. 

20. Назвіть основні функції неурядових аналітичних центрів. 

21. Коли була прийнята Стратегія сталого розвитку “Україна — 2020”? 

22. Вкажіть основні напрями реформування публічного управління в Україні. 

23. Скільки було етапів трансформації публічної влади в Україні? 

24. Вкажіть загальні принципи незадовільного стану управлінської діяльності 

місцевих органів виконавчої влади. 

25. Назвіть головні перешкоди запровадження адміністративної реформи в 

Україні. 

26. Які існують основні моделі державної служби? 

27. Розкрийте зв'язок між державною службою та державним управлінням. 

28. У чому полягає зв'язок адміністративної реформи та розвитку державної 

служби? 

29. Що є метою розвитку державної служби? 

30. У чому полягає стратегія розвитку державної служби? 

 



31. У чому полягають проблеми проблеми матеріального та фінансового 

забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні? 

32. Яким чином статути територіальних громад регулюють повноваження органів 

місцевого самоврядування? 

33. Чи потрібне прийняття нової редакції Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”? 

34. Чи потрібне прийняття “Муніципального кодексу”? 

35. Яка кількість об'єднаних територіальних громад в Україні була створена 

станом на кінець 2016 р.? 

36. Які фактори визначають напрями, структуру та послідовність реформ 

економіки регіонів України? 

37. Назвіть основні моделі державного регулювання економіки країни. 

38. Розкрийте структуру світоглядної платформи реформування економіки регіонів 

України. 

39. Наведіть приклад описання економічної реформи за класифікаційними 

ознаками. 

40. Чи існують проблеми визначення основних компонентів моделі економіки 

України? 

41. Покажіть заходи органів публічної влади щодо подолання наслідків 

економічної кризи. 

42. У чому полягає реформування бюджетної системи України? 

43. Вкажіть основні напрямки реформування економіки України. 

44. У чому полягає сутність податкової реформи? 

45. Яким чином можна реформувати систему оплати праці в Україні, довівши її до 

європейських стандартів? 

46. У чому полягають заходи модернізації щодо економічно активного 

населення.? 

47. Проаналізуйте основні напрямки та механізми реформування системи оплати 

праці та політики доходів. 



48. Проаналізуйте основні напрямки та механізми покращення безпеки та охорони 

праці. 

49. Які основні напрями та механізми розв'язання проблеми зовнішніх трудових 

мігрантів? 

50. Висвітліть характерні особливості соціального захисту внутрішньо 

переміщених осіб. 

51. Які нормативно-правові акти регулюють розвиток житлово-комунальної сфери 

в Україні. 

52. Охарактеризуйте заходи органів місцевого самоврядування щодо розвитку 

житлово-комунального господарства міст України. 

53. Яким чином можна удосконалити організаційно-економічні механізми 

реформування розвитку житлово-комунального господарства? 

54. Чи спроможні Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 

реформувати житлово-комунальну галузь в Україні? 

55. Проаналізуйте заходи органів місцевого самоврядування щодо оновлення 

рухомого складу міського пасажирського транспорту. 

56. Проаналізуйте сучасні проблеми розвитку гуманітарної сфери в Україні? 

57. Охарактеризуйте сучасну гуманітарну політику органів виконавчої влади. 

58. Накресліть основні шляхи реформування гуманітарного розвитку України. 

59. Які важливі реформи мають бути проведені в сфері освіти та науки? 

60. Чи потрібно реформувати бібліотечну справу в Україні? 
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