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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Теорія та історія реформ» 

Курс 3 3 

Семестр 6 6 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 28 4 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 92 116 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова  

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Сприяння якнайглибшому засвоєнню студентами знань з дисципліни «Теорія 

та історія реформ», ознайомлення їх з основними поняттями дисципліни, 

поглиблене вивчення теоретичних засад і практичних  механізмів впровадження 

реформ в Україні. 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

В результаті вивчення курсу здобувачі повинні мати: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної 

галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

Здатність працювати в команді.  
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Здатність планувати та управляти часом.  

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання 

конфліктів.  

Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів.  

Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-

етичних норм поведінки.  

Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження 

управлінських рішень сучасні ІКТ.  

Здатність використовувати систему електронного документообігу.  

Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.  

Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.  

Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.  

Здатність впроваджувати інноваційні технології.  

Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного 

управління та адміністрування.  

Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері 

публічного управління та адміністрування.  
 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 
 

№ 

Курс 3 Семестр 6 

Всього годин у семестрі 120 

 

Теми 

 

   Кількість годин, з них: 

лекції семінар 

ські 

заняття 

практ. 

Лаб. 

Зан. 

(ПЗ, 

ЛЗ) 

інд. 

конс. 

роб. 

(ІКС) 

сам. 

роб. 

студ. 

(СРС) 

Примітка 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

1 Теоретичні основи реформ в 

Україні 

1 

 

1   7 У, ПК, Т 

 

2 

Нормативно-правове забезпечення 

здійснення реформ в Україні 

 

2 

1    

7 

 

У, ПК, Т 

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. 

 

2 

1    

7 

 

У, ПК, Т 

4 Вплив новітніх технологій на  1     
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 функціонування публічної влади. 

Прийняття політико-управлінських 

рішень як змістовне наповнення 

управлінського процесу. 

 

2 

  

7 

 

 

У, ПК, Т 

5  Реформування публічної влади в 

Україні: стан і перспективи 

1 

 

1 

 

  7 

 

У, ПК, Т 

6 Сучасний стан та шляхи 

реформування державної служби в 

Україні 

 

1 

1 

 

   

8 

 

У, ПК, Т 

7 

 

 

Сучасний стан та основні 

напрямки реформування місцевого 

самоврядування в Україні 

 

1 

 

 

1 

 

   

8 

 

 

У, ПК, Т 

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.  

 

 

 

1 

 

 

 

1 

   

 

 

8 

 

 

 

 

У, ПК, Т 

9 Сучасний стан та шляхи 

реформування економіки України 

 

1 

 

1 

 

   

8 

 

У, ПК, Т 

10 Основні напрямки та механізми 

модернізації державної політики в 

сфері соціального захисту 

населення 

 

1 

 

 

 

1 

   

8 

 

 

У, ПК, Т 

11 Сучасний стан та шляхи 

модернізації житлово-

комунального господарства міст 

України 

 

1 

 

 

   

8 

 

У, ПК, Т 

12 Шляхи реформування гуманітарної 

сфери в Україні  

1 

 

   8 

 

 

У, ПК, Т 

 Всього годин: 120 18 10   92  

 
Форми контролю: усне опитування – У  

контрольні роботи – КР 

перевірка конспектів – ПК  

перевірка завдань для самостійної роботи – СР   

тестування – Т  

колоквіум – К  ..  

інші:  

реферат 
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Тематичний план для заочної форми навчання 
 

№ 

Курс 3 Семестр 6 

Всього годин у семестрі 120 

 

Теми 

 

   Кількість годин, з них: 

лекції семінар 

ські 

заняття 

практ. 

Лаб. 

Зан. 

(ПЗ, 

ЛЗ) 

інд. 

конс. 

роб. 

(ІКС) 

сам. 

роб. 

студ. 

(СРС) 

Примітка 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

1 Теоретичні основи реформ в Україні 1 

 

   10 У, ПК, Т 

 

2 

Нормативно-правове забезпечення 

здійснення реформ в Україні 

 

1 

    

10 

 

У, ПК, Т 

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. 

 

 

    

10 

 

У, ПК, Т 

4 

 

Вплив новітніх технологій на 

функціонування публічної влади. 

Прийняття політико-управлінських 

рішень як змістовне наповнення 

управлінського процесу. 

 

 

 

 

 

   

 

10 

 

 

 

У, ПК, Т 

5  Реформування публічної влади в 

Україні: стан і перспективи 

 

 

 

 

  10 

 

У, ПК, Т 

6 Сучасний стан та шляхи 

реформування державної служби в 

Україні 

 

1 

 

 

   

10 

 

У, ПК, Т 

7 

 

 

Сучасний стан та основні напрямки 

реформування місцевого 

самоврядування в Україні 

 

1 

 

 

 

 

   

10 

 

 

У, ПК, Т 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

10 

 

 

 

 

У, ПК, Т 

9 Сучасний стан та шляхи 

реформування економіки України 

 

 

 

 

 

   

9 

 

У, ПК, Т 

10 Основні напрямки та механізми 

модернізації державної політики в 

сфері соціального захисту 

населення 

 

 

 

 

 

 

   

9 

 

 

У, ПК, Т 
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11 Сучасний стан та шляхи модернізації 

житлово-комунального господарства 

міст України 

 

 

 

 

   

9 

 

У, ПК, Т 

12 Шляхи реформування гуманітарної 

сфери в Україні  

 

 

   9 

 

 

У, ПК, Т 

 Всього годин: 120 4    116  

 

Форми контролю: усне опитування – У  

контрольні роботи – КР 

перевірка конспектів – ПК  

перевірка завдань для самостійної роботи – СР   

тестування – Т  

колоквіум – К   

інші: 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

 

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. 



8 

 

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. 
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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 
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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] 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
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Модуль 1 Модуль 2 
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Відвідування лекцій 1 2 2 4 4 

Відвідування семінарських занять 1 1 1 4 4 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 4 40 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - 2 20 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 43 - 98 

Максимальна кількість балів:  171 

171:100=1,71. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,71 = загальна кількість 

балів. 

- 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

1. Теоретичні основи реформ в Україні. 

2. Практичні механізми реалізації реформ в Україні. 
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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, характерні для концептографічного обслуговування. 

 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 
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 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

 

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. 
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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 
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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? 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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