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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

“Муніципальна соціально-економічна політика” — базова дис-
ципліна, що передбачає ефективну підготовку фахівців з менеджмен-
ту організацій у сфері організації місцевого самоврядування, а також 
державного управління, для роботи у громадських організаціях, муні-
ципальних установах, галузях міського господарства.

Мета вивчення дисципліни — здобути теоретичні знання та сфор-
мувати практичні навички опрацювання та обґрунтування конкрет-
них пропозицій, що стосуються актуальних проблем місцевого са-
моврядування, муніципального управління, соціально-економічного 
розвитку міст.

Виконання контрольної роботи передбачає якнайглибше засвоєн-
ня теоретичного матеріалу дисципліни, а також набуття навичок його 
застосування на практиці. 

Під час написання контрольної роботи студенти ознайомлюються 
з основними поняттями муніципальної соціально-економічної полі-
тики, її законодавчого забезпечення, особливостями становлення та 
розвитку муніципальної соціально-економічної політики в Україні, а 
також за її межами, проблемами сталого розвитку соціальної сфери 
міст, соціальної політики, яку здійснюють органи державного управ-
ління та місцевого самоврядування, особливостями формування ма-
теріальних і фінансово-економічних ресурсів міст, муніципального 
бюджету та фінансів, розвитком житлово-комунального господарс-
тва та його основних підгалузей (власне житловим господарством, 
системами водопостачання і водовідведення в містах, муніципаль-
ною енергетикою та системами енергозбереження міст, розвитком 
електропостачання міст), а також проблемами функціонування муні-
ципального пасажирського транспорту.

Тематика контрольних робіт присвячена таким важливим елемен-
там муніципальної політики зі сталого соціально-економічного роз-
витку міст, як стратегічне планування, проблеми реформування та 
розвитку соціальної сфери, інноваційної політики органів місцевого 
самоврядування, створення бізнес-інкубаторів і сприятливого бізнес-
клімату на території муніципалітетів тощо.
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ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Мета контрольної роботи

Виконання контрольної роботи є складовою навчального процесу, 
активною формою самостійної роботи студентів.

Мета виконання контрольної роботи — закріпити теоретичні знан-
ня з курсу “Муніципальна соціально-економічна політика” шляхом 
розв’язання практичних завдань.

Загальні вимоги до виконання контрольної роботи

Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань. Роз-
криваючи їх зміст, студенти повинні виявити знання наукових літе-
ратурних джерел, а також нормативних актів.

Обсяг контрольної роботи — до 20 сторінок друкованого тексту. В 
разі написання роботи власноруч почерк має бути охайний, розбірли-
вий. Сторінки тексту нумерують наскрізно. Наприкінці роботи наво-
дять список використаної літератури, оформлений за стандартами.

Критерії оцінювання

Контрольна робота зараховується в разі задовільного розкриття 
всіх теоретичних питань.

Вибір варіанта контрольної роботи

Варіант контрольної роботи студенти вибирають за першою літе-
рою свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера прізвища студента
Номер варіанта контрольної 

роботи

А, Л, Х
Б, М, Ц
В, Н, Ч
Г, О, Ш
Д, П, Щ
Є, Р, Е

Ж, С, Й
З, Т, Ю
І, У, Я
Ї, К, Ф

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
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Добір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

Навчальні літературні джерела студенти вибирають як за реко-
мендованим списком літератури, так і самостійно. Особливу увагу 
слід приділити періодичним науковим виданням, опрацювання яких 
і застосування в роботі вигідно вирізнятиме її, як і наочний матеріал: 
таблиці, графіки, рисунки.

Виклад змісту контрольної роботи

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладають 
відповідно до плану контрольної роботи, кожний розділ починають з 
нової сторінки.

Сторінки нумерують у правому верхньому куті. Таблиці, схеми, 
рисунки повинні мати назву. На конкретні першоджерела слід роби-
ти посилання.

Виконану контрольну роботу подають на факультет заочної (дис-
танційної) форми навчання Міжрегіональної Академії управління 
персоналом у термін, визначений графіком.

ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ   РОБІТ

Варіант 1

 1. Сутність муніципальної соціально-економічної політики.
 2. Основні статті видатків муніципальних бюджетів.
 3. Стратегічні напрями реформування та розвитку систем електро-

постачання і освітлення міст.

Варіант 2

 1. Роль органів державного управління в реалізації муніципальної 
соціально-економічної політики.

 2. Роль муніципальних запозичень у наповненні міських бюджетів і 
реалізації муніципальних соціально-економічних програм.

 3. Сучасний стан розвитку та проблеми реформування міського па-
сажирського транспорту.

Варіант 3

 1. Законодавство у сфері муніципальної соціально-економічної 
політики.
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 2. Визначення поняття “економіка міст”. Особливості розвитку 
муніципальних економічних систем, сектора муніципального біз-
несу в сучасній Україні.

 3. Роль стратегічного планування у сталому соціально-економічно-
му розвитку міст.

Варіант 4
 1. Повноваження муніципалітетів у сфері бюджетних відносин, фі-

нансів та управління комунальною власністю згідно з українсь-
ким законодавством.

 2. Роль муніципальних властей у формуванні сприятливого інвес-
тиційного клімату міст.

 3. Муніципальна політика зі сталого розвитку соціальної інфра-
структури міст.

Варіант 5
 1. Значення комунальних підприємств, установ та організацій у со-

ціально-економічному розвитку міст.
 2. Вплив органів місцевого самоврядування на розвиток систем со-

ціального забезпечення та охорони здоров’я в містах.
 3. Інноваційні засади соціально-економічного розвитку міст. Полі-

тика міської виконавчої влади в галузі інновації.

Варіант 6
 1. Роль муніципальних утворень у підвищенні ефективності уп-

равління матеріальними та фінансово-економічними ресурсами 
міст.

 2. Житлово-комунальне господарство міст як одна з найголовні-
ших галузей муніципального господарства.

 3. Особливості розвитку інноваційної політики в найбільших міс-
тах України.

Варіант 7
 1. Основні напрями підвищення ефективності управління матеріаль-

ними та фінансово-економічними ресурсами міст.
 2. Загальний стан житлово-комунального господарства (ЖКГ) міст. 

Заходи муніципальних властей щодо реформування ЖКГ і підви-
щення його ефективності. 



7

 3. Принципи та механізми побудови системи управління життєза-
безпеченням міст. 

Варіант 8
 1. Роль інформатизації в підвищенні ефективності управління ма-

теріальними та фінансово-економічними ресурсами міст.
 2. Сучасні проблеми розвитку систем водопостачання та водовідве-

дення в містах і муніципальні програми їх реформування.
 3. Роль муніципальних властей у становленні та розвитку бізнес-ін-

кубаторів в Україні.

Варіант 9
 1. Основні види муніципальних податків і зборів.
 2. Особливості функціонування енергетичного комплексу міст. 

Нормативно-правова база розвитку муніципальної енергетики та 
системи енергозбереження в містах.

 3. Послуги, що надаються бізнес-інкубаторами.

Варіант 10
 1. Формування муніципальних бюджетів в умовах сучасної Украї-

ни. Головні джерела надходжень до муніципальних бюджетів.
 2. Організаційно-фінансове забезпечення енергопостачання та 

енергозбереження на муніципальному рівні.
 3. Формування сприятливого бізнес-клімату в містах.
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