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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Дисципліна “Муніципальна соціально-економічна політика” є 
базовим курсом з підготовки фахівців з менеджменту організацій, у 
сфері організації місцевого самоврядування, а також державного уп-
равління, для роботи у громадських організаціях, муніципальних ус-
тановах, галузях міського господарства.

Основна мета вивчення курсу — здобути теоретичні знання і сфор-
мувати практичні навички опрацювання та обґрунтування конкрет-
них пропозицій щодо актуальних проблем місцевого самоврядуван-
ня, муніципального управління та соціально-економічного розвитку 
міст.

Завдання курсу: 
• сприяння ефективній підготовці фахівців для майбутньої робо-

ти в органах місцевого самоврядування, державного управлін-
ня, громадських організаціях, муніципальних установах, галу-
зях міського господарства; 

• ознайомлення з основними поняттями муніципальної со-
ціально-економічної політики, її законодавчого забезпечення, 
особливостями становлення та розвитку муніципальної со-
ціально-економічної політики в Україні, а також за її межами; 
проблемами сталого розвитку соціальної сфери міст, соціаль-
ної політики, яку здійснюють органи державного управління 
та місцевого самоврядування; особливостями формування ма-
теріальних і фінансово-економічних ресурсів міст, муніципаль-
ного бюджету та фінансів, розвитку житлово-комунального 
господарства та його основних підгалузей (власне житлового 
господарства, систем водопостачання і водовідведення в містах, 
муніципальної енергетики та системи енергозбереження міст, 
розвитку електропостачання міст), а також проблемами функ-
ціонування муніципального пасажирського транспорту; стра-
тегічним плануванням соціально-економічного розвитку міст, 
проблемами реформування та подальшого розвитку соціальної 
сфери, інноваційної політики органів місцевого самоврядуван-
ня, створення бізнес-інкубаторів і сприятливого бізнес-клімату 
на території муніципалітетів.
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Тема 1. Основні поняття муніципальної 
соціально-економічної політики. Роль органів 
державного управління в реалізації муніципальної 
соціально-економічної політики

питання для самоконтролю
 1. Визначення поняття “муніципальна соціально-економічна полі-

тика”. 
 2. Роль органів державного управління в реалізації муніципальної 

соціально-економічної політики. 
 �. Взаємодія органів державного управління та місцевого самовря-

дування в реалізації муніципальної соціально-економічної полі-
тики. 

 4. Бюджетні проблеми муніципалітетів. 
 5. Питання розробки стратегії соціально-економічного розвитку 

міст. 
Література: основна [5; 11; 12; 16; 21; 24; 29 �1];

 додаткова [45; 57]  

Тема 2. Законодавче забезпечення муніципальної 
соціально-економічної політики

питання для самоконтролю
 1. Вплив органів місцевого самоврядування на формування муніци-

пальних бюджетів.
 2. Повноваження муніципалітетів щодо управління комунальною 

власністю.
 �. Організаційно-правові, матеріальні та фінансові засади розвитку 

місцевого самоврядування. 
 4. Повноваження муніципалітетів у галузі житлово-комунального 

господарства, побутового, торговельного обслуговування, гро-
мадського харчування, транспорту та зв’язку.

 5. Повноваження муніципалітетів у сфері освіти, охорони здоров’я, 
культури, фізкультури і спорту. 

 6. Повноваження муніципальних властей у сфері соціального за-
хисту населення.

Література: основна [4; 6; 11; 14; 15; 17; 18; 24];
додаткова [45; 51]  
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Тема 3. Особливості формування фінансово-економічних 
ресурсів міст

питання для самоконтролю
 1. Муніципальна (комунальна) власність та її ознаки. Особливості 

управління підприємствами муніципальної власності.
 2. Фінансовий стан муніципальних підприємств та установ в ук-

раїнських містах.
 �. Особливості розвитку транспортної інфраструктури у великих і 

малих містах.
 4. Роль органів місцевого самоврядування в підвищенні ефектив-

ності управління матеріальними та фінансово-економічними ре-
сурсами міст.

 5. Основні шляхи вирішення проблеми підвищення ефективності 
управління матеріальними та фінансово-економічними ресурса-
ми міст.

 6. Визначення поняття “багатофункціональні інформаційні систе-
ми” (ІС).

 7. Значення геоінформаційних систем (ГІС) у соціально-економіч-
ному управлінні містом з боку органів місцевого самоврядуван-
ня.

Література: основна [1; 12; 18; 19; 21; 24; 29; �0];
 додаткова [�2; 45]

Тема 4. Муніципальний бюджет і фінанси 

питання для самоконтролю
 1. Механізм розподілу податкових надходжень між бюджетами різ-

них рівнів: український та зарубіжний досвід. 
 2. Види муніципальних податків і зборів в Україні.
 �. Особливості формування бюджетів у великих і малих містах.
 4. Частка трансфертів, субвенцій та інших перерахунків з держав-

ного бюджету в муніципальні бюджети.
 5. Основні статті прибутків і видатків муніципальних бюджетів.
 6. Система муніципальних позик як один з напрямів діяльності 

муніципальної влади з наповнення місцевих бюджетів і соціаль-
но-економічного розвитку.
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 7. Основні напрями реформування системи фінансового забезпе-
чення муніципалітетів.

 8. Права муніципальних установ у сфері місцевого оподаткування.
Література: основна [1; 1�; 22; 2�]; 

додаткова [�2; �8; 42; 50; 52; 54]

Тема 5. Економіка міст

питання для самоконтролю
 1. Визначення поняття “економіка міст”.
 2. Особливості розвитку муніципальних економічних систем.
 �. Сектор муніципального бізнесу та його складові. 
 4. Роль муніципальної влади у формуванні сприятливого інвести-

ційного клімату міст.
 5. Підвищення ролі банків в економіці міст.
 6. Проблеми системи охорони здоров’я та шляхи їх подолання.
 7. Основні проблеми розвитку малого бізнесу в містах.
 8. Основні напрями соціальної політики муніципалітетів.

Література: основна [5; 12; 16; 19–21; 24; 29; �0];
додаткова [45] 

Тема 6. Житлово-комунальне господарство міст 
та його складові

питання для самоконтролю
 1. Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) як соціально важли-

ва життєзабезпечувальна галузь муніципального господарства.
 2. Заходи муніципальних властей щодо реформування ЖКГ і 

підвищення його ефективності. Характеристика загального ста-
ну ЖКГ міст.

 �. Структура ЖКГ міст.
 4. Основні напрями вдосконалення роботи ЖКГ.
 5. Питання необхідності публічного надання інформації про діяль-

ність житлових організацій.
 6. Заходи муніципальних властей зі створення конкурентного сере-

довища та економічного стимулювання діяльності житлових ор-
ганізацій.

 7. Проблема реформування управління житлом.
Література: основна [16; 20; 26; 27; �0];

додаткова [�6; 40; 47; 55; 56]  
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Тема 7. Системи водопостачання і водовідведення в містах

питання для самоконтролю
 1. Сучасний стан системи водопостачання та водовідведення в міс-

тах України.
 2. Проблеми функціонування та подальшого розвитку системи во-

допостачання в містах.
 �. Зношеність основних фондів водоводів і мереж як одна з основ-

них проблем системи водопостачання.
 4. Основні заходи муніципальних властей щодо розв’язання про-

блем водопостачання населення.
 5. Основні складові потужностей міських очисних споруд.
 6. Стратегічні напрями розвитку систем водопостачання та водовід-

ведення в містах.
Література: основна [16; 19; 20; 24; 26; 27; 29; �0]; 

додаткова [�6; 56]

Тема 8. Муніципальна енергетика та система 
енергозбереження міст 

питання для самоконтролю
 1. Особливості функціонування енергетичного комплексу міст.
 2. Нормативно-правова база функціонування муніципальної енер-

гетики й енергопостачання.
 �. Структурна перебудова економіки України як засіб політики 

енергозбереження на муніципальному рівні.
 4. Особливості організаційно-фінансового забезпечення енергопос-

тачання та енергозбереження на муніципальному рівні.
 5. Характеристика системи централізованого теплопостачання 

(СТЦ) найбільших міст України.
 6. Заходи муніципальних служб, спрямовані на зниження втрат 

тепла у споживачів.
 7. Сучасний стан газової галузі та характеристика газопостачання 

регіонів і муніципалітетів.
 8. Основні заходи муніципальних властей щодо підвищення ефек-

тивності газопостачання міст.
Література: основна [12; 16; 20; 24; 26; �0]; 

додаткова [�6; 47; 56; 60]
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Тема 9. Електропостачання міст

питання для самоконтролю

 1. Сучасний стан електропостачання міст.
 2. Основні споживачі електроенергії в містах.
 �. Міський електрифікований пасажирський транспорт як один з 

основних споживачів електроенергії у великих містах.
 4. Заходи муніципалітетів щодо підвищення ефективності роботи з 

електропостачання міст.
 5. Стратегічні напрями забезпечення енергозбереження в системах 

електропостачання та освітлення міст. 
Література: основна [12; 16; 19; 20; 24; 26; 29; �0]; 

 додаткова [�6; 47]

Тема 10.   Міський пасажирський транспорт

питання для самоконтролю

 1. Сучасний стан та основні тенденції розвитку міського паса-
жирського транспорту.

 2. Стратегічні напрями розвитку міського пасажирського транспор-
ту в містах.

 �. Умови ефективного функціонування транспортного підприємс-
тва.

 4. Взаємодія органів державного управління та місцевого самовря-
дування з реформування та подальшого функціонування місько-
го пасажирського транспорту.

 5. Пропозиції муніципальних властей щодо можливості залучен-
ня інвестицій у транспортну галузь і створення нових робочих 
місць. 

 6. Основні проблеми муніципального громадського транспорту, які 
потребують негайного розв’язання муніципальною владою.

Література: основна [12; 20; 24; 28–�0]; 
додаткова [41; 48]
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Тема 11.   Стратегічне планування як один з основних 
елементів сталого соціально-економічного розвитку 
міст

питання для самоконтролю
 1. Сутність стратегічного планування соціально-економічного роз-

витку міст.
 2. Роль стратегічного планування в забезпеченні сталого соціально-

економічного розвитку муніципалітетів.
 �. Своєрідність української стратегії планування муніципального 

соціально-економічного розвитку.
 4. Специфіка управління соціально-економічним розвитком міст.
 5. Основні напрями стратегічного планування розвитку міст.
 6. Розробка програми соціально-економічного розвитку міст Украї-

ни.
 7. Особливості стратегічного планування соціально-економічного 

розвитку міст у зарубіжних країнах.
Література: основна [8; 12; 16; 19; 25; �0]; 

додаткова [�7; 41; 46; 49]

Тема 12.   Муніципальна політика зі сталого розвитку 
соціальної сфери міст

питання для самоконтролю
 1. Сутність та основні особливості муніципальної політики в со-

ціальній сфері. 
 2. Роль держави в розвитку соціальної сфери муніципалітетів.
 �. Особливості соціальної підтримки малозабезпечених і непрацез-

датних громадян з боку муніципалітетів.
 4. Проблема безробіття в містах України і заходи муніципалітетів 

щодо її подолання.
 5. Заходи муніципалітетів щодо зниження рівня безробіття в міс-

тах. 
 6. Види соціальних пільг.
 7. Проблеми надання адресної соціальної допомоги на території 

муніципалітетів.
 8. Питання реформування соціальних відносин у муніципалітетах.

Література: основна [4; 6; 7; 12; 15; 16; 20; 24]; 
додаткова [4�]
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Тема 13.   Інноваційна спрямованість та ефективність 
розвитку міст

питання для самоконтролю

 1. Інноваційна база соціально-економічного розвитку міста.
 2. Основні принципи політики міської виконавчої влади у сфері ін-

новацій.
 �. Моделі та програми інноваційного розвитку міст.
 4. Інноваційна політика в галузях міської промисловості.
 5. Визначення поняття “технополіс”. Підготовка програми розвитку 

технополісів. 
 6. Стратегія інноваційного розвитку міст.
 7. Роль муніципальних органів влади у вирішенні проблем стратегії 

інноваційного розвитку міст.
 8. Основні напрями концептуального, теоретичного і науково-прак-

тичного стратегічного планування розвитку міст. 
Література: основна [2; 8];

додаткова [42; 46; 5�; 56; 60; 61; 7�; 79]

Тема 14.   Оптимізація управління системою 
життєзабезпечення та розвитку міста

питання для самоконтролю

 1. Принципи побудови системи життєзабезпечення міста. 
 2. Механізм управління життєзабезпеченням міста та його скла-

дові.
 �. Формування ефективної системи місцевого самоврядування як 

складова ефективного управління життєзабезпеченням міста.
 4. Особливості формування цілей і завдань системи планування і 

управління соціально-економічним розвитком міста.
 5. Характеристика цілей управління.
 6. Вибір і обґрунтування критеріїв досягнення цілей.

Література: основна [5; 19; �0]; 
додаткова [�1; 41; 46; 59]
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Тема 15.   Бізнес-інкубатори

питання для самоконтролю
 1. Визначення поняття “бізнес-інкубатори”.
 2. Поява та розвиток бізнес-інкубаторів в Україні.
 �. Роль органів місцевого самоврядування у створенні та діяльності 

бізнес-інкубаторів.
 4. Принципи діяльності бізнес-інкубаторів.
 5. Основні послуги, що надаються бізнес-інкубаторами.
 6. Діяльність бізнес-інкубаторів у містах України та інших держав.

Література: основна [2; �; 25];
додаткова [��; �4; �9; 5�; 58; 59]

Тема 16.   Бізнес-клімат 

питання для самоконтролю
 1. Визначення поняття “бізнес-клімат”. Особливості створення біз-

нес-клімату в містах України.
 2. Роль муніципалітетів у створенні сприятливого бізнес-клімату.
 �. Роль бізнес-клімату в підтримці малого та середнього підприєм-

ництва.
 4. Вплив сприятливого бізнес-клімату на соціально-економічний 

розвиток міст України.
 5. Методика дослідження бізнес-клімату в містах України.
 6. Особливості розвитку бізнес-клімату за кордоном.

Література: основна [2; 9; 12]; 
додаткова [�5; �9; 44] 
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