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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка 

сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також формує 

вміння навчатися і займатися науковою роботою. Самостійна робота є основним 

засобом опанування навчального процесу студентами у вільний від занять час. 

 Метою самостійної роботи є сприяння якнайглибшому засвоєнню студентами 

знань з дисципліни «Теорія та практика реформ», ознайомлення їх з основними 

поняттями дисципліни, поглиблене вивчення теоретичних засад та практичних 

механізмів здійснення реформ в соціально-економічній та суспільно-політичній 

сферах. Також методичні матеріали передбачають опанування в повному обсязі 

навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та 

важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 

планувати та контролювати власну діяльність. 

  Завданням самостійної роботи студентів є засвоєння певних знань, умінь, 

навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при 

виконанні практичних завдань та наукових робіт, а також виявлення прогалин у 

системі знань із предмета. 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Теорія та практика реформ» 

становить приблизно 70% часу, необхідного для виконання основної освітньої 

програми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо 

кількості годин аудиторних занять на тиждень. Зміст самостійної роботи студента 

з дисципліни «Теорія та практика реформ» визначається навчальною програмою 

дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача. У пропонованих 

методичних рекомендаціях розглядаються форми самостійної роботи студентів, 

порядок організації та  контролю самостійної роботи. Подаються основні питання 

з курсу дисципліни, питання для самоконтролю, теми рефератів, а також тестові 

завдання.  

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. 

У ході вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з теоретико-

методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою, завданнями та 

функціями дисципліни, розглядають особливості теоретичних засад та 

практичних механізмів здійснення реформ в Україні. 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, методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з 

дисципліни «Теорія та практика реформ» спрямовані на те, щоб дати студентам 

знання теоретичних основ предмету, а також застосування ними здобутих знань, 

вмінь і навичок на практиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РЕФОРМ» 

Назва змістового модуля та 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  

самостійної роботи з 

дисципліни  

«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РЕФОРМ» 

    Теоретико-методологічні засади дисципліни 

     Тема 1. Теоретичні основи реформ в Україні 

1. Сутність поняття “реформа”. 

2. Специфіка проведення реформ в Україні в різних сферах. 

3. Теоретичне обґрунтування проведення реформ в Україні. 

4. Проблема проведення адміністративної реформи в Україні: теоретичний 

аспект. 

5. Проблема реформування місцевого самоврядування в Україні в контексті 

децентралізації влади. 

6. Особливості здійснення реформ в соціально-економічній та гуманітарній 

сферах країни. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність поняття “реформа”. 

2. Яким чином здійснюється проведення реформ в Україні? 

3. Хто досліджує процеси проведення реформ в Україні? 

4. Проаналізуйте роль наукових установ в обґрунтуванні проведення реформ в 

Україні. 

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



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

7.  Висвітліть основні проблеми проведення реформ в Україні. 

Теми рефератів: 

1. Теоретичні основи реформ в Україні. 

2. Практичні механізми реалізації реформ в Україні. 

3. Наукові засади проведення реформ в Україні. 

4. Основні концепції реформ. 

5. Наукове обґрунтування проведення соціально-економічних та суспільно-

політичних перетворень в Україні. 

Тестові завдання: 

І. Реформа — це: 

а) комплекс заходів, якими вводяться такі нові суспільні відносини, які не 

змінюють основ (передусім, економічних) системи суспільних відносин, але 

призводять до зміни умов діяльності всіх або групи членів суспільства; 

б) зміна форм соціально-економічного та суспільно-політичного життя суспільства, 

перетворення будь-якого змісту; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Проведення реформ спрямоване, перш за все, на:  

а) прогресивні зміни у суспільстві;  

б) збереження існування стабільності у суспільстві, суспільного ладу, тих чи інших 

соціально-політичних, економічних або ідеологічних структур, інститутів, 

установ; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Економічна теорія — це: 

а) наука, що вивчає проблему вибору в умовах обмеженості ресурсів для 

максимального задоволення потреб людей; 

б) наука, яка пояснює події, що відбуваються в економічному житті за допомогою 



моделей дійсності, які відображають в собі реальну економіку; 

в) наука про закономірності розвитку різних галузей господарства тієї чи іншої країни; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. До основних методів економічної теорії належать: 

а) метод аналізу та синтезу; 

б) метод індукції та дедукції; 

в) метод системного підходу;  

г) метод математичного моделювання; 

ґ) метод наукової абстракції; 

д) правильні відповіді “а” - “в”; 

е) правильні відповіді ”г” - “ґ”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

V. До основних теоретичних концепцій місцевого самоврядування належать: 

а) теорія вільної громади; 

б) господарська теорія місцевого самоврядування; 

в) громадівська теорія місцевого самоврядування; 

г) державницька теорія місцевого самоврядування; 

д) концепція муніципального центризму; 

е) концепція муніципального дуалізму. 

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

 Тема 2. Нормативно-правове забезпечення здійснення реформ в Україні 

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

2. Конституція та Закони України. Укази Президента України з питань проведення 

реформ в Україні. 



3.  Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та Центральних органів 

виконавчої влади.  

4. Локальні (місцеві) нормативно-правові акти з питань реформування соціально-

економічної, суспільно-політичної та гуманітарної сфер.  

5. Правове регулювання управління процесом реформ та основні напрямки його 

вдосконалення.  

6. Державне управління власністю та бюджетним процесом.  

7. Вплив реформаторської політики на управлінську діяльність держави. 

Питання для самоконтролю: 

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

реформ в Україні.  

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

реформ в соціально-економічній сфері? 

3. Дайте оцінку правовому регулюванню державного управління економікою. 

4. Проаналізуйте вплив реформ на управлінську діяльність держави. 

5.  Проаналізуйте роль Верховної Ради України в проведенні реформ. 

6. Розкрийте роль місцевих державних адміністрацій в правовому забезпеченні 

проведення реформ в Україні. 

7. Які нормативно-правові акти видає Кабінет Міністрів України в сфері 

реформування соціально-економічного розвитку країни? 

8. Перерахуйте локальні нормативно-правові акти з питань управління в соціально-

економічній економічній сфері. 

9. Перерахуйте локальні нормативно-правові акти з питань проведення реформ в 

Україні. 

10. У чому полягає вплив реформаторської політики на управлінську діяльність 

держави? 

Теми рефератів: 

1. Нормативно-правове забезпечення здійснення реформ в Україні. 

2. Роль Верховної Ради України в проведенні реформ. 



3. Правові засади прийняття Державного бюджету України. 

4. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій в сфері 

реформування соціально-економічного та суспільно-політичного життя України. 

5. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій в сфері 

реформування гуманітарного розвитку України. 

6. Правотворча діяльність органів місцевого самоврядування в сфері 

проведення реформ. 

Тестові завдання: 

І. Основними нормативно-правовими актами, що регулюють процес проведення 

реформ, є:  

а) Закони Верховної Ради України та Укази Президента України; 

б) Розпорядження і Постанови Кабінету Міністрів України та Центральних органів 

виконавчої влади; 

в) Рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Правотворча діяльність органів місцевого самоврядування в економічній сфері 

зводиться до: 

а) розробки програм соціально-економічного розвитку територіальних громад; 

б) прийняття місцевого бюджету; 

в) участі в прийнятті Державного бюджету України; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 



ІІІ. Податковий кодекс України був прийнятий в:  

а) 2009 р.; 

б) 2010 р.; 

в) 2011 р.; 

г) 2012 р.; 

ґ) 2013 р.; 

д) 2014 р.; 

е) 2015 р.; 

є) 2016 р. 

ІV. Бюджетний кодекс України був прийнятий в:  

а) 2009 р.; 

б) 2010 р.; 

в) 2011 р.; 

г) 2012 р.; 

ґ) 2013 р.; 

д) 2014 р.; 

е) 2015 р.; 

є) 2016 р. 

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

а) у 2011 р.; 

б) 2012 р.; 

в) 2013 р.; 

г) 2014 р.; 

д) 2015 р.; 

е) 2016 р. 

VІ. Локальні нормативно-правові акти з питань проведення реформ мають назву: 

а) постанови; 

б) розпорядження; 

в) рішення; 



г) накази; 

ґ) правильних відповідей немає. 

VІІ. Регламент Кабінету Міністрів України був затверджений у:  

а) 2005 р.; 

б) 2007 р.; 

в) 2010 р.; 

г) 2012 р.; 

ґ) 2013 р. 

д) 2015 р.; 

е) 2015 р.; 

є) 2015 р.; 

ж) 2016 р. 

                                                                               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. 

1. Співвідношення публічної влади й урядування. 

2. Ефективність як ключова характеристика сучасної системи публічної влади. 

3. Зміна ролі держави у функціонуванні сучасного суспільства. 

4. Еволюція вимог до публічного управління. 

5. “Оринковлення” держави концепцією нового публічного управління. 

6. Становлення та розвиток теорії мереж. 

7. Належне врядування як міжнародний стандарт діяльності органів публічної 

влади. 

Питання для самоконтролю: 

1. Яким чином здійснюється реформування в сфері публічного управління? 

2. Висвітліть характерні особливості реформування місцевого самоврядування в 

Україні. 



3. Що таке належне урядування? 

4. У чому полягає сутність теорії мереж? 

5. Назвіть сучасні концепції реформування публічної влади. 

6. Яким чином здійснюється прийняття державно-управлінських рішень? 

7. Назвіть основні елементи урядування. 

8. Вкажіть основні риси нового публічного управління. 

9. Які головні виклики стоять перед системою публічного управління? 

10. Назвіть головні здобутки держав Центральної Європи в публічному управлінні. 

Теми рефератів: 

1. Еволюція наукових підходів до розуміння сутності публічної влади.  

2. Сучасні концепції реформування публічної влади. 

3. Особливості реформування в сфері публічного управління. 

4. Ознаки публічно-правових відносин. 

5. Риси нового публічного управління. 

6. Оцінка здобутків нових члені ЄС у публічному управлінні. 

7.  Імперативність публічно-правових відносин. 

Тестові завдання: 

І. До головних ознак публічно-правових відносин належать:  

а) обов'язкова участь у цих відносинах суб'єкта, який наділений публічно-владними 

повноваженнями; 

б) підпорядкованість одного учасника публічно-владних відносин іншому суб'єкту 

владних повноважень; 

в) імперативність публічно-правових відносин; 

г) домінування публічно-правового інтересу в публічно-владних відносинах; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. До головних елементів урядування належать:  



а) оцінка наслідків; 

б) регулярні, періодичні огляди; 

в) широка перспектива; 

г) перегляд відповідної політики; 

ґ) використання вказівок; 

д) дорадчий процес на соцієтальному рівні; 

е) правильні відповіді “а” і “б”; 

є) правильні відповіді “в” і “г”; 

ж) правильні відповіді “ґ” і “д”; 

з) усі відповіді правильні; 

и) правильних відповідей немає. 

ІІІ. До головних моделей держави належать:  

а) держава розвитку; 

б) соціально-демократична держава або держава загального добробуту; 

в) активна держава; 

г) мінімалістська держава; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. До концепцій держави, що активізується, належать наступні теорії:  

а) держава-гарант; 

б) держава — інститут нагляду за суспільною, і насамперед, економічною діяльністю на 

основі встановлених правил; 

в) держава — соціальний партнер; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 



є) правильних відповідей немає. 

V. Керівництво сучасних держав концентрує свої зусилля на наступних сферах 

діяльності:  

а) підвищення ефективності роботи державного апарату та надання населенню 

якісніших послуг; 

б) розвиток партнерських відносин між державним та приватним секторами, чіткіший 

розподіл їхньої відповідальності за вирішення нагальних проблем; 

в) налагодження багатосторонніх зв'язків між державою та громадянським 

суспільством; 

г) залучення населення до управління суспільними справами; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

VІ. До основних теорій мережевого урядування першої хвилі належать:  

а) теорія взаємозалежності; 

б) теорія управлінськості; 

в) теорія керованості; 

г) інтеграційна теорія; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає.  

VІІ. М. Фуко представляв:  

а) теорію взаємозалежності; 

б) теорію управлінськості; 

в) теорію керованості; 

г) інтеграційну теорію. 

                                                                   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. 

1. Становлення та розвиток концепції електронної демократії. 

2. Чинники електронної трансфромації публічного управління. 

3. Участь населення у виборах з використанням електронних технологій. 

4. Основні підходи до процесу прийняття політико-управлінських рішень. 

5. Нормативно-правове регулювання прийняття політико-управлінських рішень в 

Україні.  

6. Залучення громадян до участі в управлінських процесах: громадські ради та 

аналітичні центри. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке електронна демократія? 

2. Вкажіть основні чинники електронної трансформації публічного управління. 

3. При яких органах влади функціонують громадські ради? 

4. Назвіть основні напрямки діяльності громадських рад. 

5. Що таке аналітичні центри? 

6. Висвітліть основні напрямки діяльності аналітичних центрів в Україні. 

7. Покажіть рейтинг готовності країн до електронного урядування. 

8. Назвіть основні функції неурядових аналітичних центрів. 

9. Яким чином здійснюється оприлюднення в мережі Інтернет інформації про 

діяльність органів виконавчої влади? 

10. Хто має обмежені права на доступ до офіційних документів? 

11. У чому полягають відмінності політико-управлінських структур від інших 

мережевих структур? 

12. Назвіть основні об'єкти політичного регулювання. 

Теми рефератів: 

1. Вплив новітніх технологій на функціонування публічної влади.  

2. Прийняття політико-управлінських рішень як змістовне наповнення 



управлінського процесу. 

3. Сутність концепції електронної демократії. 

4. Основні напрямки застосування інформаційних телекомунікаційних 

технологій в публічному управлінні. 

5. Етапи розвитку електронного урядування. 

6. Законодавство щодо електронного уряду. 

Тестові завдання: 

І. До характерних особливостей Інтеренет-Спільнот належать:  

а) регулярне відвідування достатньо стабільними аудиторіями мережевого ресурсу, 

навколо якого створюється спільнота; 

б) наявність зворотнього зв'язку завдяки інтерактивним можливостям ресурсу; 

в) створення власної субкультури з усіма обов'язковими атрибутами, ієрархією, 

етичними та поведінковими нормами, рольовими іграми, спільною участю в онлайн 

(офлайн) заходах;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні. 

ІІ. Участь у виборах з використанням електронних технологій сприяє:  

а) забезпеченню гарантій достовірності результатів голосування та неможливістю їх 

фальсифікації;  

б) розширенню охоплення у процедурах голосування на виборах і при проведенні 

референдумів більшої кількості громадян, які зазвичай з тих чи інших причин не 

приходять на виборчі дільниці:  

в) стабільності процедури підготовки і проведення референдумів та виборів; 

г) оперативності та точному веденню списків виборців; 

ґ) забезпеченню відкритості проведення референдумів і виборів, контролю за 

здійсненням голосування; 

д) підвищенню ефективності й оперативності інформаційного забезпечення діяльності 



комісій референдумів та виборчих комісій; 

е) правильні відповіді “а” і “б”; 

є) правильні відповіді “в” і “г”; 

ж) правильні відповіді “ґ” і “д”; 

з) усі відповіді правильні. 

ІІІ. До головних чинників електронної трансформації публічного управління 

належать:  

а) зміна ролі знання; 

б) зміна форм соціальної організації та співробітництва, глобалізація; 

в) використання здобутків прогресу в інформаційних технологіях; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. У контексті політичних процесів та публічного управління зміна ролі знання 

особливо проявляється у:  

а) професіоналізації державного управління та політики; 

б) розвитку аналітичних функцій в уряді; 

в) зміні стилю управління в органах державної влади та місцевого самоврядування; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V. Яким чином здійснюється оприлюднення в мережі Інтернет інформації про 

діяльність органів виконавчої влади? 

а) шляхом розміщення та періодичного оновлення Міністерствами, іншими 

центральними органами виконавчої влади інформації на власних веб-сайтах; 



б) створення єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України; 

в) створення веб-порталу кожного Міністерства; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні. 

VІ. Обмеження права на доступ до офіційних документів мають бути:  

а) чітко визначені в законодавстві; 

б) необхідними в демократичному суспільстві; 

в) пропорційними легітимній меті; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні. 

VІІ. Р. Даль визначає наступні об'єкти політичного регулювання в міських 

населених пунктах:  

а) міський розвиток  та реконструкція; 

б) народна освіта, висування кандидатур; 

в) підготовка нового міського статуту; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

VІІІ. Особливістю політико-управлінських структур на відміну від інших 

мережевих структур є те, що:  

а) вони пов'язують в єдине ціле державних та недержавних акторів;  

б) у них діють офіційні норми та неформальні правила гри; 

в) у їхній структурі між учасниками відбуваються інтенсивний обмін владними, 



економічними, інформаційними та іншими ресурсами; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

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

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

1. Основні етапи трансформації публічної влади. 

2. Діяльність органів публічної влади: вдосконалення конституційного 

механізму. 

3. Основні напрями реформування в державному управлінні. 

4. Перспективи децентралізації державного управління в Україні. 

5. Система запобігання та протидії корупції в органах влади.                                          

Питання для самоконтролю: 

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

2. Вкажіть основні напрями реформування публічного управління в Україні. 

3. Коли була прийнята перша Концепція адміністративної реформи в Україні? 

4. Скільки було етапів трансформації публічної влади в Україні? 

5. Вкажіть загальні принципи незадовільного стану управлінської діяльності 

місцевих органів виконавчої влади. 

6. Назвіть головні перешкоди запровадження адміністративної реформи в Україні. 

7. У чому полягає сутність антикорупційної реформи в Україні? 

8. Чи можна ефективно протидіяти корупції в Україні? 

9. Висвітліть основні напрямки реформування правоохоронної системи в Україні. 

10.  Вкажіть основні шляхи реформування публічної влади на місцях. 

Теми рефератів: 

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

2. Політика децентралізації публічної влади в Україні. 



3. Проблеми та перспективи проведення судової реформи в Україні. 

4. Роль громадянського суспільства в реформуванні публічної влади в Україні. 

5. Шляхи реформування публічної влади в Україні: регіональний аспект. 

6. Правове регулювання проведення реформ в системі державного управління в 

Україні. 

Тестові завдання: 

І. Деякі дослідники протиставляють політико-управлінські та проблкмні мережі. 

Для перших характерна:  

а) чітка взаємодія, наявність спільних цінностей; 

б) обмін ресурсами за провідної ролі лідерів; 

в) підтримка балансу влади між основними акторами; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Серед місцевих органів виконавчої влади виділяють організації:  

а) підпорядковані лише міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, 

які мають певні зв'язки з місцевими державними адміністраціями; 

б) підпорядковані голові відповідної державної адміністрації, які одночасно мають 

враховувати вимоги реалізації завдань відповідного міністерства чи центрального 

органу виконавчої влади; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Сучасний регламент Кабінету Міністрів України був затверджений у:  

а) 2004 р.; 

б) 2005 р.; 

в) 2007 р.; 

г) 2009 р.; 



ґ) 2012 р. 

д) 2013 р.; 

е) 2014 р.; 

є) 2015 р.; 

ж) 2016 р. 

ІV. Стратегія сталого розвитку "Україна — 2020" охоплює наступні сфери: 

а) вектор розвитку; 

б) вектор безпеки; 

в) вектор відповідальності; 

г) вектор гордості; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає.  

V. Метою реформи державного управління в Україні є:  

а) побудова прозорої системи державного управління, створення професійного 

інституту державної служби, забезпечення її ефективності;  

б) створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної 

адміністрації із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій 

(е-урядування), яка здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, 

спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та 

зовнішні виклики; 

в)  обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

VІ. Метою судової реформи в Україні є: 

а) реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів задля 

практичної реалізації принципів верховенства права і забезпечення кожному 

права на справедливий судовий розгляд справ незалежним та неупередженим 

судом;  



б) забезпечення функціонування судової влади, що відповідає суспільним 

очікуванням щодо незалежного та справедливого суду, а також європейській 

системі цінностей та стандартів захисту прав людини;  

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

VІІ. Метою реформування правоохоронної системи в Україні є:  

а) коригування завдань та функцій правоохоронних органів, упровадження нових 

засад проходження служби, нових критеріїв оцінки роботи правоохоронців для 

підвищення рівня захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 

держави від протиправних посягань; 

б) забезпечення прозорої системи конкурсного добору осіб на посади, створити нову 

систему атестації персоналу органів правопорядку, змінити підходи до підготовки 

працівників цих органів, що повинно забезпечити зміну їх ставлення до 

виконання службових обов'язків у напрямі усвідомлення їх як надання 

оплачуваних державою послуг із забезпечення насамперед безпеки кожної особи, 

її особистих та майнових прав, суспільних та державних інтересів;  

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

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

Тема 6. Сучасний стан та шляхи реформування державної служби в 

Україні 

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

2. Тенденції розвитку державної служби в сучасній Україні. 

3. Основні проблеми функціонування інституту державної служби в Україні. 

4. Проблеми матеріального забезпечення державних службовців. 

5. Адміністративна реформа в Україні: основні етапи та напрямки проведення. 

6. Стратегія розвитку державної служби як складової адміністративної реформи. 

7. Шляхи оптимізації структури управління державною службою. 

8. Світовий досвід проведення адміністративної реформи та реформування 



інституту державної служби. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте головні ознаки державної служби в Україні. 

2. Проаналізуйте основні тенденції розвитку державної служби в Україні. 

3. Охарактеризуйте особливості правового регулювання державної служби в 

Україні.  

4. Які існують основні моделі державної служби? 

5. Назвіть головні функції державної служби в Україні. 

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

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

служби? 

8. Що є метою розвитку державної служби? 

9. У чому полягає стратегія розвитку державної служби? 

10. Наведіть приклади законопроектів, спрямованих на розвиток адміністративної 

реформи.  

Теми рефератів: 

1. Сучасний стан державної служби в Україні. 

2. Шляхи реформування державної служби в Україні. 

3. Особливості реформування організаційної системи управління в системі 

державної служби в Україні. 

4. Шляхи вдосконалення матеріального та побутового забезпечення державних 

службовців. 

5. Проблеми реформування нормативно-правової бази функціонування інституту 

державної служби. 

Тестові завдання: 

І. Специфікою державної служби в Україні є те, що державна служба є:  

а) професійною діяльністю осіб, які займають посади в органах державної влади та їх 

апараті; 

б) частиною або однією зі сторін організаційної діяльності держави; 



в) організаційною діяльністю, спрямованою на комплектування особового складу 

органів державної влади і правове регулювання роботи державних службовців;  

г) практичним виконанням державними службовцями завдань і функцій держави; 

ґ) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "в" і "г"; 

е) усі відповіді правильні. 

ІІ. До основних видів державної служби належать:  

а) державне управління; 

б) цивільна служба (служба в державних органах); 

в) мілітаризована служба (військова служба, служба в органах внутрішніх справ); 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Організаційний інститут державної служби - це: 

а) комплекс окремих норм та цілісних нормативно-правових актів, що регулюють 

суспільні відносини, пов’язані з функціонуванням державного управління і державної 

служби та належать до таких галузей права і законодавства; 

б) сукупність організаційних структур державного управління, систем добору, 

розстановки та мотивації кадрів, постійного підвищення їх кваліфікації, типів та методів 

планування; 

в) комплекс, що включає професійну діяльність державних службовців та відповідних 

органів державної влади з розробки та реалізації державної економічної політики; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні. 

ІV. Система державної служби в Україні має наступні складові:  



а) інституційні структури; 

б) процесуальні та процедурні норми; 

в) державні службовці;  

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V. Основними завданнями проведення адміністративної реформи в Україні є:  

а) формування ефективної організації виконавчої влади на центральному та місцевому 

рівнях; 

б) формування сучасної системи місцевого самоврядування; 

в) запровадження принципів функціонування органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування як діяльності для надання державних та громадських послуг, 

забезпечення реалізації людських прав та свобод; 

г) організація державної служби на нових засадах; 

ґ) створення сучасної системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів; 

д) можливо, поступове запровадження раціонального адміністративно-територіального 

устрою; 

е) правильні відповіді "а" - "г"; 

є) усі відповіді правильні. 

VІ. До основних напрямків проведення адміністративної реформи в Україні 

належать: 

а) створення нової правової бази; 

б) формування нових інститутів, організаційних структур державного управління; 

в) кадрове забезпечення нової системи державного управління; 

г) наукове та інформаційне забезпечення державного управління; 

ґ) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "в" і "г"; 



е) усі відповіді правильні. 

VІІ. Розвиток України і проведення адміністративної реформи мають 

супроводжуватися розвитком та вдосконаленням державної служби. Метою 

такого розвитку є: 

а) становлення професійної, ефективної, стабільної та авторитетної державної служби; 

б) створення ефективної системи державного управління та місцевого самоврядування; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

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

  

 Тема 7. Сучасний стан та основні напрямки реформування місцевого 

самоврядування в Україні 

1. Сутність та головні ознаки місцевого самоврядування в Україні. 

2. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні. 

3. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

4. Основні проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

5. Шляхи реформування місцевого самоврядування в Україні. 

6. Проблеми реформування нормативно-правової бази розвитку місцевого 

самоврядування в Україні. 

7. Створення об'єднаних територіальних громад в контексті політики 

децентралізації публічного управління. 

Питання для самоконтролю: 

1. Проаналізуйте сучасний стан розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

2. Які основні повноваження мають виконавчі органи місцевого самоврядування? 

3. У чому полягають проблеми проблеми матеріального та фінансового 

забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні? 

4. Яким чином статути територіальних громад регулюють повноваження органів 

місцевого самоврядування? 

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



самоврядування в Україні”? 

6. Чи потрібне прийняття “Муніципального кодексу”? 

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

на кінець 2016 р.? 

8. Охарактеризуйте особливості проведення місцевих виборів в об'єднаних 

територіальних громадах. 

9. Яким чином забезпечується матеріальна та фінансова основа розвитку 

об'єднаних територіальних громад? 

10. Охарактеризуйте проблеми відновлення місцевого самоврядування в м. Києві 

на районному рівні. 

Теми рефератів: 

1. Сучасний стан місцевого самоврядування в Україні. 

2. Основні напрямки реформування місцевого самоврядування в Україні. 

3. Особливості реформування нормативно-правової бази місцевого 

самоврядування. 

4. Політика децентралізації влади та її вплив на розвиток місцевого 

самоврядування в Україні. 

5. Проблеми реформування матеріальної та фінансової основи місцевого 

самоврядування в контексті політики децентралізації публічної влади. 

6. Процес створення об'єднаних територіальних громад в Україні. 

Тестові завдання: 

І. Правовими відносинами місцевого самоврядування є: 

а) регульовані нормами права місцевого самоврядування суспільні відносини, що 

виникають в процесі організації та діяльності місцевого самоврядування в сільських, 

селищних, міських та інших самоврядних територіальних утвореннях; 

б) територіальні громади сіл, селищ, районів у містах, загальні збори громадян, органи 

місцевого самоврядування та його посадові особи, депутати місцевих рад, органи 

територіальної самоорганізації населення тощо; 

в) обидві відповіді правильні; 



г) правильних відповідей немає. 

ІІ. До основних функцій місцевого самоврядування належать: 

а) забезпечення участі населення у вирішенні питань місцевого значення;  

б) управління комунальною власністю, фінансовими ресурсами; 

в) забезпечення комплексного розвитку самоврядних територіальних утворень; 

г) забезпечення задоволення потреб населення в соціально-культурних, комунально-

побутових та інших життєво важливих послугах; 

ґ) забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян; 

д) захист інтересів і прав місцевого самоврядування, що гарантовано Конституцією та 

Законами України; 

е) правильні відповіді "а" і "б"; 

є) правильні відповіді "в" і "г"; 

ж) правильні відповіді "д" і "е"; 

и) усі відповіді правильні; 

з) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Правова основа місцевого самоврядування - це: 

а) сукупність взаємопов’язаних правових актів і норм, що регулюють питання 

організації та його призначення як владного інституту в загальній системі управління 

держави;  

б) право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи 

добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста 

– самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування вирішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого 

населення у межах Конституції і законів; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІV. За своєю структурою повноваження виконавчих органів сільських, селищних, 

міських, районних у містах радах включають: 



а) власні повноваження; 

б) делеговані повноваження; 

в) розмежувальні повноваження; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні. 

V. Згідно зі Стратегією сталого розвитку “Україна — 2020”  питома вага місцевих 

бюджетів становитиме не менше:    

а) 50 відсотків у зведеному бюджеті держави; 

б) 55  відсотків у зведеному бюджеті держави; 

в) 60 відсотків у зведеному бюджеті держави; 

г) 65 відсотків у зведеному бюджеті держави; 

ґ) 70 відсотків у зведеному бюджеті держави. 

VІ. У Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні пропонується розв'язати існуючі проблеми розвитку 

місцевого самоврядування наступними шляхами: 

а) визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів 

місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатних забезпечити 

доступність та належну якість публічних послуг, що надаються такими органами, 

а також необхідної для цього ресурсної бази; 

б) створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для 

забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і 

делегованих повноважень; 

в) розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та 

органів виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального 

устрою за принципом субсидіарності; 

г) розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади; 



ґ) запровадження механізму державного контролю за відповідністю Конституції 

та законам України рішень органів місцевого самоврядування та якістю надання 

населенню публічних послуг; 

д) максимального залучення населення до прийняття управлінських рішень, 

сприяння розвитку форм прямого народовладдя; 

е) удосконалення механізму координації діяльності місцевих органів виконавчої 

влади; 

є) правильні відповіді “а” - “в”; 

ж) усі відповіді правильні.   

VІІ. Згідно з Концепцією реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні публічні послуги повинні 

надаватися відповідно до державних стандартів з урахуванням необхідності 

забезпечення: 

а) територіальної доступності, що передбачає надання послуг на території 

громади, де проживає особа; 

б) належної матеріально-технічної бази для надання основних форм публічних 

послуг (органи місцевого самоврядування повинні мати у своєму розпорядженні 

відповідні приміщення та інфраструктуру); 

в)  відкритості інформації про послуги, порядок та умови їх надання; 

г)професійності надання публічних послуг; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні.  

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.  

1. Теорія і практика дослідження моделей економіки в країнах світу. 

2. Напрями та школи наукових досліджень економічних реформ. 

3. Фактори, що визначають напрями, структуру та послідовність реформ 

економіки регіонів України. 

4. Узгодження менеджеріального та наукового підходів до управління процесами 

реформування економіки України. 

5. Формування змісту поняття “модель економіки” в рамках теорії управління та 

економічної теорії. 

6. Теоретичний базис ідентифікації моделі економічного розвитку. 

7. Модель економіки України та її регіонів: проблеми визначення основних 

компонентів та їх оцінювання. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які фактори визначають напрями, структуру та послідовність реформ 

економіки регіонів України? 

2. Назвіть основні моделі державного регулювання економіки країни. 

3. Розкрийте структуру світоглядної платформи реформування економіки регіонів 

України. 

4. Наведіть приклад описання економічної реформи за класифікаційними 

ознаками. 

5. Що таке доіндустріальна економіка? 

6. Які існують моделі економіки країн в контексті цивілізаційного підходу? 

7. Чи існують проблеми визначення основних компонентів моделі економіки 

України? 

8. Назвіть основні моделі державного регулюванння економіки країни. 

9. У чому полягають відмінності між поняттями “реформа” та “трансформація”? 

10.  Що таке модернізація економіки? 

Теми рефератів: 

1. Проблеми теорії та практики реформування соціально-економічного розвитку 



України.  

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

об'єкт системних реформ на сучасному етапі розвитку країни. 

3. Підходи до визначення компонентних моделей економіки регіону.  

4. Структура світоглядної платформи реформування економіки України. 

5. Зв'язки між характеристиками процесів реформування економіки країни та її 

регіонів. 

6. Класифікація реформ, побудованих на основі фасетного методу. 

Тестові завдання: 

І. До основних напрямів та шкіл наукових досліджень, в рамках яких 

розглядаються економічні реформи, належать: 

а) наукова школа компаративістики; 

б) теорія транзитології; 

в) теорія перехідної економіки; 

г) теорія реформ; 

ґ) наукова школа еволюції суспільного розвитку; 

д) системна теорія стратегічного планування; 

е) наукова школа рівноваги економічних систем; 

є) теорія інституціоналізму та неоінституціоналізму; 

ж) теорія державного регулювання розвитку регіону; 

з) правильні відповіді “а” - “в”; 

и) правильні відповіді “г” - “д”; 

і) правильні відповіді “е” - “ж”; 

ї) усі відповіді правильні; 

к) правильних відповідей немає. 

ІІ. До основних факторів, що визначають напрями, структуру та послідовність 

реформ економіки регіонів належать:  

а) соціально-економічні фактори;  

б) суспільно-політичні фактори; 



в) правові фактори; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. До основних моделей  державного регулювання економіки країни 

належать:  

а) ліберальна модель; 

б) соціально-орієнтована модель; 

в) модель соціальних гарантій; 

г) командно-адміністративна модель; 

ґ) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "в" і "г"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. До основних моделей економіки країни в контексті цивілізаційного розвитку 

належать:  

а) африканська модель; 

б) латиноамериканська модель; 

в)  східноазійська модель; 

г) західноєвропейська модель; 

ґ) правильні відповіді “в” і “г”; 

д) усі відповіді правильні.  

V. До основних моделей економіки країни в контексті підходу до періодизації 

світової економіки належать:  

а) доіндустріальна модель; 

б) індустріальна модель; 

в)  постіндустріальна модель; 



г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає.  

VІ. Модернізація — це: 

а) впровадження у суспільство ознак сучасності; 

б) комплекс заходів, якими вводяться такі нові суспільні відносини, які не 

змінюють основ (передусім, економічних) системи суспільних відносин, але 

призводять до зміни умов діяльності всіх або групи членів суспільства; 

в) обидві відповіді правильні;  

г) правильних відповідей немає. 

VІІ. Реформа — це:  

а) впровадження у суспільство ознак сучасності; 

б) комплекс заходів, якими вводяться такі нові суспільні відносини, які не 

змінюють основ (передусім, економічних) системи суспільних відносин, але 

призводять до зміни умов діяльності всіх або групи членів суспільства; 

в) обидві відповіді правильні;  

г) правильних відповідей немає. 

Література [3; 5; 18; 21; 29; 35-37] 

 Тема 9. Сучасний стан та шляхи реформування економіки України 

1. Сучасний стан економічного розвитку України. 

2. Проблема подолання кризових явищ в економіці. 

3. Методичний підхід до оцінки впливу реформ на фактори зростання ВВП 

України. 

4. Класифікація напрямів впливу реформ на структурні зрушення в економіці 

регіонів України. 

5. Реформування економіки регіонів України та утворення трендів структурної 

динаміки їх розвитку. 



6. Основні напрямки реформування економіки України. 

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте сучасний стан економічного розвитку України. 

2. Проаналізуйте вплив економічної кризи в Україні 2014-2015 рр. на загальний 

добробут громадян. 

3. Назвіть сфери народного господарства, які найбільше охопила економічна криза. 

4. Розкрийте динаміку інфляційних процесів та скорочення ВВП України в останні 

роки. 

5. Покажіть заходи органів публічної влади щодо подолання наслідків економічної 

кризи. 

6. У чому полягає реформування бюджетної системи України? 

7. Вкажіть основні напрямки реформування економіки України. 

8. У чому полягає сутність податкової реформи? 

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

європейських стандартів? 

10. Які заходи вживають органи публічної влади щодо реформування фінансово-

банківського сектору країни?  

Теми рефератів: 

1. Сучасний економіки України. 

2. Шляхи реформування економіки України. 

3. Результати реформування економіки України (моделі прогнозування). 

4. Результати реформування економіки України (оцінки прогнозування). 

5. Результати реформування економіки регіонів України (моделі та оцінки 

прогнозування). 

6. Когнітивна модель розвитку економіки регіону та можливості її застосування 

для прогнозування сценаріїв реалізації реформ. 

Тестові завдання: 

І. Яке з українських міністерств не відповідає за економічний розвиток держави?  

а) Міністерство фінансів України; 



б) Міністерство екології та природних ресурсів України; 

в) Міністерство охорони здоров'я України; 

г) Міністерство економічного розвитку України; 

ґ) Міністерство праці та соціальної політики України; 

д) Міністерство аграрної політики та продовольства України; 

е)Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України; 

є) Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. 

ІІ. Економічна система держави включає: 

а) продуктивні сили; 

б) техніко-економічні та організаційно-економічні відносини;  

в) виробничі відносини або відносини економічної власності; 

г) господарський механізм; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Які органи публічної влади причетні до прийняття Державного бюджету 

України? 

а) Верховна Рада України; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Президент України; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Основними напрямками антимонопольної політики держави є: 

а) демонополізація економіки; 



б) захист та сприяння розвитку економічної конкуренції; 

в) антимонопольне регулювання; 

г) державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V. Метою дерегуляції та розвитку підприємництва згідно зі Стратегією сталого 

розвитку “Україна — 2020” є:   

а)  створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і 

середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної 

торгівлі та підвищення ефективності ринку праці; 

б)  скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності та видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; 

в) скасування регуляторних актів, які ускладнюють ведення підприємницької 

діяльності; скорочення кількість органів державного нагляду (контролю),  

г) забезпечення надання послуг для громадян та бізнесу в електронному вигляді; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні. 

VІ. Головними напрямками податкової реформи в Україні мають стати: 

а) перехід від наглядово-каральної функції фіскальних органів до обслуговуючої, 

що допомагає у нарахуванні та проведенні сплати податків, а не має на меті 

наповнення бюджету за рахунок фінансових санкцій та переплат;  

б) зменшення кількості податків, їх розміру та спрощення порядку розрахунку і 

сплати;  

в) впровадження електронних сервісів для платників податків;  

г) зменшення податкового навантаження на заробітну плату з метою її детінізації;  

ґ) удосконалення законодавства України, спрямованого на посилення боротьби зі 



схемами ухиляння від сплати податків як юридичними, так і фізичними особами, 

зокрема удосконалення адміністрування податку на додану вартість, формування 

системи податкового контролю залежно від ступеня ризику в діяльності платників 

податків, забезпечення відкритості доступу до інформації про сплату податків, 

удосконалення законодавства з питань трансфертного ціноутворення, 

впровадження контролю за видатками фізичних осіб; . 

ґ)  усі відповіді правильні. 

VІІ. Згідно зі Стратегією сталого розвитку “Україна — 2020”  чисті надходження 

прямих іноземних інвестицій за 2015-2020 рр. мають скласти:   

а) 20 млрд. дол.; 

б) 25 млрд. дол.; 

в)  30 млрд. дол.; 

г) 35 млрд. дол.; 

ґ) 40 млрд. дол. 

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

 Тема 10. Основні напрямки та механізми модернізації державної політики 

в сфері соціального захисту населення 

1. Економічно активне населення в системі соціальної безпеки. 

2. Пенсіонери як об'єкт державної соціальної політики. 

3. Особливості соціальної політики щодо інвалідів. 

4. Діти в системі пріоритетів соціальної політики. 

5. Базові чинники соціального захисту молоді. 

6. Особливості соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. 

7. Соціальний захист учасників АТО. 

Питання для самоконтролю: 

1. Який зміст та мета модернізації соціального захисту в країнах ЄС? 

2. У чому полягають заходи модернізації щодо економічно активного населення.? 

3. Проаналізуйте основні напрямки та механізми реформування системи оплати 

праці та політики доходів. 



4. Проаналізуйте основні напрямки та механізми покращення безпеки та охорони 

праці. 

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

мігрантів? 

6. Висвітліть характерні особливості соціального захисту внутрішньо 

переміщених осіб. 

7. Назвіть головні причини недостатнього соціального захисту учасників АТО. 

Теми рефератів:  

1. Основні напрямки та механізми модернізації державної політики в сфері 

соціального захисту окремих верств населення. 

2. Європейські підходи до модернізації соціального захисту. 

3. Умови та чинники успішної модернізації державної політики у сфері 

соціального захисту населення України. 

4. Базові принципи здійснення модернізації державної політики у сфері 

соціального захисту. 

5. Інновації у сфері соціального захисту населення України. 

6. Інноваційні соціальні послуги в країнах ЄС. 

Тестові завдання: 

І. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії та їх соціальний 

захист” було прийнято: 

а) у травні 1992 р.: 

б) у жовтні 1993 р.; 

в) у травні 1994 р.; 

г) у липні 1995 р.; 

ґ) у червні 1996 р.; 

д) у вересні 1997 р.; 

е) правильних відповідей немає. 

ІІ. Знайдіть неправильну відповідь. Учасниками війни не визнаються: 

а) військовослужбовці, які проходили військову службу у Збройних Силах, 



військах і органах МВС, КДБ колишнього СРСР, чи в арміях його союзників у 

період Другої світової війни або навчалися у цей період у військових училищах, 

школах і на курсах; 

б) трудівники тилу в період війни; 

в)члени груп самозахисту об’єктових і аварійних команд місцевої 

протиповітряної оборони, народного ополчення, що діяли в період Великої 

Вітчизняної війни; 

г) вояки ОУН-УПА; 

ґ) колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання в 

період Другої Світової війни. 

ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. Держава гарантує кожному ветеранові 

праці та громадянинові похилого віку наступні види соціальної допомоги 

шляхом: 

а) реалізації права на працю відповідно до професійної підготовки, трудових 

навичок і з врахуванням стану здоров'я;  

б) забезпечення пенсіями і допомогою; 

в) надання житла; 

г) забезпечення щорічного оздоровлення у санаторіях та будинках відпочинку; 

ґ) організації соціально-побутового обслуговування, розвитку мережі 

матеріально-технічної бази для стаціонарних закладів і надомних форм 

обслуговування громадян похилого віку, а також підготовки відповідних 

спеціалістів. 

IV. Відповідно до статті 6 Закону України "Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" 

ветеранами праці визнаються громадяни, які мають трудовий стаж: 

а) (25 років - жінки і 30 років чоловіки); 

б) (30 років - жінки і 30 років чоловіки); 

в) (30 років - жінки і 35 років чоловіки); 

г) (35 років - жінки і 40 років чоловіки); 



ґ) (37 років - жінки і 42 років чоловіки). 

V. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" 

було прийнято: 

а) у березні 1991 р.; 

б) у березні 1992 р.; 

в) у березні 1993 р.; 

г) у березні 1994 р.; 

ґ) у березні 1995 р.; 

д) правильних відповідей немає. 

Література [1; 20; 25; 26; 35-38] 

 Тема 11. Сучасний стан та шляхи модернізації житлово-комунального 

господарства міст України 

1. Житлово-комунальне господарство міст України в структурі суспільного 

виробництва. 

2. Сучасний стан та основні напрямки розвитку житлово-комунального 

господарства. 

3. Правове регулювання розвитку житлово-комунального господарства. 

4. Проблеми надання якісних житлово-комунальних послуг. 

5. Проблеми ціноутворення в житлово-комунальному господарстві. 

6. Основні напрямки реформування розвитку житлово-комунального 

господарства міст України. 

7. Особливості впровадження ринкових механізмів у галузях житлово-

комунального господарства. 

8. Створення ОСББ як один з напрямків реформування житлово-комунальної 

сфери України. 

Питання для самоконтролю: 

1. Проаналізуйте сучасний технічний стан основних фондів підприємств та 

організацій житлово-комунального господарства міст України. 

2. Назвіть причини низької якості комунальних послуг, наданих підприємствами 



житлово-комунального господарства. 

3. Які нормативно-правові акти регулюють розвиток житлово-комунальної сфери в 

Україні. 

4. Охарактеризуйте заходи органів місцевого самоврядування щодо розвитку 

житлово-комунального господарства міст України. 

5. Яким чином можна удосконалити організаційно-економічні механізми 

реформування розвитку житлово-комунального господарства? 

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

реформувати житлово-комунальну галузь в Україні? 

7. Проаналізуйте заходи органів місцевого самоврядування щодо оновлення 

рухомого складу міського пасажирського транспорту. 

Теми рефератів: 

1. Сучасний стан житлово-комунального господарства міст України. 

2. Проблеми надання якісних комунальних послуг в Україні. 

3. Шляхи модернізації житлово-комунального господарства міст України. 

4. Шляхи реформування розвитку міського пасажирського транспорту в Україні. 

5. Причини уповільнення реформування житлово-комунального господарства та 

вироблення пропозицій щодо його прискорення. 

Тестові завдання: 

І. Складовими житлово-комунального господарства міст України є: 

а) житлове господарство та система водопостачання і водовідведення; 

б) житлове господарство, муніципальна енергетика та система енергозбереження; 

в) житлове господарство, системи водопостачання і водовідведення в містах, 

муніципальна енергетика та система енергозбереження міст, електропостачання 

міст; 

г) житлове господарство, системи водопостачання і водовідведення в містах, 

муніципальна енергетика та система енергозбереження міст, електропостачання 

міст, міський пасажирський транспорт.  

ІІ. Перспективним напрямком розвитку теплопостачання міст України може 



стати: 

а) централізоване теплопостачання, яке повинне бути найбільш ефективним за 

питомими експлуатаційними характеристиками і капітальними витратами; 

б) децентралізоване теплопостачання, яке повинно бути максимально 

наближеним до споживача; 

в) поєднання централізованого та децентралізованого теплопостачання міст 

України; 

г) децентралізоване постачання двох видів: використання котелень (дахових, 

вбудованих чи окремо розташованих) та поквартирне теплопостачання.  

ІІІ. Економію енергоресурсів в системі енергопостачання міст України 

можна досягти шляхом: 

а) оптимізації вибору палива для існуючих типів енергоустановок та їхнього 

використання; 

б) ощадливого й обґрунтованого підбору матеріалів для транспорт них машин і 

механізмів, економії ресурсів; 

в) реконструкції діючих виробництв за умови радикального підвищення їхньої 

ефективності; 

г) усі відповіді правильні; 

ґ) правильних відповідей немає. 

ІV. Фінансовими напрямками розвитку системи водопостачання в містах України 

є: 

а) Вирішення питання щодо виділення капітальних вкладів на реконструкцію 

системи водопостачання міста та обладнання будинковими лічильниками 

холодної і гарячої води всі багатоповерхові будинки: 

б) Поступове запровадження багатоставочного ступеневого тарифу для населення 

за споживання води і проведення переоцінки основних фондів з метою 

збільшення амортизаційних відрахунків; 

в) реформування, демонополізація галузі з метою покращення фінансового стану 

підприємств; 



г) усі відповіді правильні; 

ґ) правильні відповіді «б» і «в». 

V. Першочерговими завданнями, спрямованими на підвищення газопостачання 

міст, слід вважати: 

а) створення єдиного координаційного центру управління і прогнозування 

газоспоживання, визначення економічно оптимальних джерел газопостачання; 

б) розробка єдиної цінової політики на природний і зріджений газ для споживачів 

міст України; 

в) удосконалення обліку і контролю споживання газу споживачами, 

запровадження газових лічильників; 

г)  усі відповіді правильні. 

VІ. Метою підвищення ефективності місцевого самоврядування стосовно 

управління міським транспортом є: 

а) оновлення рухомого складу міського пасажирського транспорту; 

б) розробка і реалізація комплексу дієвих заходів, спрямованих на збереження 

функціональних можливостей транспортної схеми міст та її розвитку для 

вирішення першочергових проблем перевезення пасажирів; 

в) приватизація комунальних транспортних підприємств; 

г) правильні відповіді «а» і «б». 

VІІ. Головним завданням розвитку міського пасажирського транспорту є: 

а) створення транспортної системи, яка б повністю забезпечувала потреби 

міського населення у транспортних послугах при ефективному використанні 

наявних ресурсів; 

б) виконання системного аналізу; створення системи контролю пасажиропотоків у 

містах; 

в) розробка пропозицій і проведення реконструкції дорожньо-транспортної 

мережі та маршрутних систем міст; 

г) визначення джерел фінансування для реформування транспортних систем міст. 

Література [7; 12; 19; 22; 23; 30] 



 Тема 12. Шляхи реформування гуманітарної сфери в Україні  

1. Сучасні тенденції розвитку гуманітарної сфери в Україні. 

2. Особливості організації публічного управління в гуманітарній сфері на 

сучасному етапі розвитку України. 

3. Проблеми розвитку гуманітарної сфери в Україні. 

4. Основні напрямки реформування гуманітарного розвитку України. 

5. Особливості проведення реформ в сфері освіти та науки. 

6. Перспективи реформування культурної галузі в Україні. 

Питання для самоконтролю: 

1. Проаналізуйте сучасні проблеми розвитку гуманітарної сфери в Україні? 

2. Охарактеризуйте сучасну гуманітарну політику органів виконавчої влади. 

3. Висвітліть характерні особливості реалізації гуманітарної політики органами 

місцевого самоврядування. 

4. Розкрийте основні проблеми книговидавничої справи в Україні. 

5. У чому полягають головні проблеми кіноіндустрії в Україні? 

6. Накресліть основні шляхи реформування гуманітарного розвитку України. 

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

8. Чи потрібно реформувати бібліотечну справу в Україні? 

Теми рефератів: 

1. Сучасний стан розвитку гуманітарної сфери України. 

2. Шляхи реформування гуманітарної сфери України. 

3. Основні напрямки реформування управління системою освіти та науки України. 

4. Основні напрямки реформування сфери культури та мистецтва. 

5. Основні напрямки реформування книговидавничої справи в Україні. 

6. Основні напрямки реформування кіноматографічної справи в Україні. 

Тестові завдання: 

І.  До органів державного управління культурою та мистецтвом належать:  

а) Міністерство культури України; 

б) Кабінет Міністрів України;  



в) Державний комітет телебачення і радіомовлення України; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

ґ) правильні відповіді "б" і "в"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Пріоритетні напрямки розвитку культури визначаються цільовими 

державними програмами, які затверджуються Верховною Радою України. 

Держава в пріоритетному порядку створює умови для:  

а) розвитку культури української нації та культур національних меншин; 

б) збереження, відтворення та охорону культурно-історичного середовища; 

в) естетичного виховання дітей та юнаків; 

г) проведення фундаментальних досліджень в галузі теорії та історії культури України; 

ґ) розширення культурної інфраструктури села; 

д) матеріального та фінансового забезпечення закладів, підприємств, організацій та 

закладів культури; 

е) правильні відповіді "а" - "в"; 

є) правильні відповіді "г" - "д"; 

ж) усі відповіді правильні.  

ІІІ. Центральним органом управління архівною справою в Україні є: 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Державний комітет архівів України; 

в) Адміністрація архівної справи України; 

г) Виконавчий комітет архівної справи; 

ґ) правильних відповідей немає. 

ІV. Управління закладами освіти на місцевому рівні здійснюють: 

а) районні управління Міністерства освіти України; 

б) органи місцевого самоврядування; 

в) обидві відповіді правильні; 



г) правильних відповідей немає. 

V. Згідно зі стратегією сталого розвитку "Україна — 2020":   

а) 50 відсотків випускників загальноосвітніх навчальних закладів володітимуть 

щонайменше двома іноземними мовами, що підтверджуватиметься міжнародними 

сертифікатами; 

б) 60 відсотків випускників загальноосвітніх навчальних закладів володітимуть 

щонайменше двома іноземними мовами, що підтверджуватиметься міжнародними 

сертифікатами; 

в) 75 відсотків випускників загальноосвітніх навчальних закладів володітимуть 

щонайменше двома іноземними мовами, що підтверджуватиметься міжнародними 

сертифікатами;  

г) 80 відсотків випускників загальноосвітніх навчальних закладів володітимуть 

щонайменше двома іноземними мовами, що підтверджуватиметься міжнародними 

сертифікатами. 

VІ. Згідно зі стратегією сталого розвитку "Україна — 2020" у 2020 р.:    

а) 10 фільмів українського виробництва вийдуть у широкий прокат; 

б) 20 фільмів українського виробництва вийдуть у широкий прокат; 

в)  30 фільмів українського виробництва вийдуть у широкий прокат; 

г) 40 фільмів українського виробництва вийдуть у широкий прокат; 

ґ) 50 фільмів українського виробництва вийдуть у широкий прокат; 

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