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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Дисципліна “Соціальна інфраструктура населених пунктів” нале-
жить до базових курсів з підготовки фахівців з менеджменту органі-
зацій, у сфері організації місцевого самоврядування, а також держав-
ного управління. 

Підготовка фахівців у сфері менеджменту організацій має за мету 
опанування теоретичними знаннями і формування практичних на-
вичок опрацювання та обґрунтування конкретних пропозицій щодо 
актуальних проблем місцевого самоврядування, державного управ-
ління, розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів.

Проблема розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів 
посідає чільне місце серед актуальних регіональних проблем. Саме 
вона є матеріальною та організаційною базою задоволення багатьох 
життєвих потреб населення. Проте кризові процеси попередніх років 
в економіці України негативно позначилися на стані соціальної інф-
раструктури, зокрема зменшилася кількість підприємств, організацій 
та установ у цій сфері. У цьому зв’язку постала нагальна потреба у 
створенні сприятливого соціального середовища в містах, селищах і 
селах.

Формування та розвиток соціальної інфраструктури регіонів пе-
редбачають виконання широкого спектра повноважень місцевими 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 
В основу здійснення цих повноважень і функцій покладено реаліза-
цію імперативного (владного) та диспозитивного методів правового 
й економічного регулювання процесу надання послуг організаціями 
соціальної інфраструктури. З такого погляду дуже важливо на су-
часному етапі вивчати методи, а також сутність й основні напрями 
удосконалення функціонування соціальної інфраструктури як необ-
хідної складової життєзабезпечення регіону.

Розвиток соціальної інфраструктури та рівень комунікаційного 
обслуговування населення, виходячи з умов формування та застосу-
вання соціальних стандартів і нормативів, повинні забезпечувати ре-
алізацію соціальних гарантій і принципів, закріплених Конституцією 
України, законами України, Європейською хартією міст, Хартією ук-
раїнських міст та іншими документами.

Актуальність курсу пов’язана з об’єктивними соціально-еконо-
мічними умовами необхідності теоретико-методологічного забезпе-
чення впливу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
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самоврядування на розвиток соціальної інфраструктури в населених 
пунктах.

У цьому зв’язку виконання контрольної роботи допоможе студен-
там глибше засвоїти теоретичний матеріал дисципліни, а також нав-
читися застосовувати здобуті знання та навички на практиці.

Під час написання контрольної роботи студенти мають можли-
вість ознайомитися з основними поняттями соціальної інфраструк-
тури населених пунктів, її законодавчого забезпечення, особливос-
тями становлення та розвитку соціальної інфраструктури населених 
пунктів в Україні, а також за її межами.

Підготовка фахівців для місцевих органів державного управління, 
органів місцевого самоврядування, галузей виробничої та соціальної 
інфраструктури повинна здійснюватись з урахуванням національних 
традицій, передового досвіду та світових надбань у сфері формування 
соціальної інфраструктури населених пунктів.

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Мета контрольної роботи
Виконання контрольної роботи є складовою навчального процесу, 

активною формою самостійної роботи студентів.
Під час виконання контрольної роботи студенти закріплюють те-

оретичні знання з курсу “Соціальна інфраструктура населених пунк-
тів”. Ступінь опанування теоретичними знаннями студенти доводять 
розв’язанням практичних завдань.

Загальні вимоги до виконання контрольної роботи
Кожний варіант контрольної роботи складається з двох теоретич-

них питань і практичного завдання. Розкриваючи зміст теоретичних 
питань і розв’язуючи практичне завдання, студенти повинні виявити 
знання наукових літературних джерел, а також відповідних норма-
тивних актів.

Увагу слід приділяти належному оформленню контрольної ро-
боти, обсяг якої не повинен перевищувати 20 сторінок друкованого 
тексту. У разі виконання роботи в рукописному вигляді почерк має 
бути розбірливий. Сторінки тексту нумерують наскрізно. Наприкінці 
тексту наводять список використаної літератури, оформлений з до-
триманням стандартів.
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Критерії оцінювання контрольної роботи
Контрольна робота вважається зарахованою, якщо задовільно 

розкрито всі теоретичні питання, і незарахованою, якщо неправильно 
розкрито більшість із них.

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, К, Л, Ф 
Б, М, Х, Ц

В, Н, Ч
Г, О, Ш
Д, П, Щ
Є, Р, Е

Ж, С, Й
З, Т, Ю

  І, Ї, У, Я

1
2
3
�
�
6
7
8
9

Добір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів
Навчальну літературу з вибраного варіанта контрольної роботи 

студенти вибирають як за наведеним наприкінці вказівок списком 
літератури, так і самостійно. Особливу увагу слід звернути на пе-
ріодичні наукові видання. Опрацювання їх у запропонованих темах 
контрольної роботи вигідно вирізнятиме роботу. Контрольна робота 
значно виграє, якщо міститиме наочний матеріал: таблиці, графіки, 
рисунки.

Виклад змісту контрольної роботи
Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладаєть-

ся відповідно до запропонованого плану контрольної роботи, за яким 
кожний розділ починається з нової сторінки.

Сторінки роботи нумеруються у правому верхньому куті. Таблиці, 
схеми, рисунки повинні мати назви. На конкретні дані з першодже-
рел робляться відповідні посилання в тексті.

Виконану контрольну роботу студент подає в деканат заочної 
(дистанційної) та денної форм навчання Міжрегіональної Академії 
управління персоналом у термін, визначений графіком.
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ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИх  РОБІТ

варіант 1
 1. Зміст поняття “соціальна інфраструктура”.
 2. Роль і місце статуту територіальної громади у становленні та роз-

витку місцевого самоврядування.
 3. Практичне завдання. Перехід до ринкових відносин створює 

нові організаційно-правові форми господарювання, потребує 
прискорення роздержавлення та приватизації в соціальній сфері 
населених пунктів. Районна державна адміністрація розглядає і 
затверджує подані органом приватизації документи, які містять 
пропозиції щодо подальшого використання об’єктів соціального 
призначення, а також робить висновок про достатнє економічне 
обґрунтування щодо можливого перепрофілювання об’єктів. Які 
об’єкти соціальної інфраструктури підлягають першочерговій 
приватизації та які заклади і установи не можуть бути приватизо-
вані? Хто повинен здійснити безоплатне передання в комунальну 
власність об’єктів соціального призначення?

варіант 2
 1. Об’єкти соціальної інфраструктури, які підлягають безплатному 

переданню в комунальну власність.
 2. Зміст поняття “розселення”.
 3. Практичне завдання. Процес реорганізації підприємств і органі-

зацій соціальної сфери потребує зваженого підходу при створенні 
господарських структур, які відповідали б інтересам і сучасним 
вимогам сільського населення, були спроможні забезпечити жит-
тєві потреби селян у різноманітних послугах. За допомогою яких 
основних способів здійснюється процес реорганізації об’єктів со-
ціальної сфери? Які форми підприємницької діяльності можуть 
бути створені в галузях соціальної інфраструктури?

варіант 3
 1. Основні функції територіальної громади населеного пункту.
 2. Основні види податків і зборів, які містить місцевий бюджет.
 3. Практичне завдання. Процес реформування соціальної сфери 

населеного пункту передбачає визначення порядку державної 
реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Як оформлю-
ються відповідні документи і які органи задіяні в реєстрації?
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варіант 4
 1. Значення розробки соціальних нормативів.
 2. Повноваження міських органів влади в управлінні соціальною 

інфраструктурою.
 3. Практичне завдання. Штучне звуження форм розселення сільсь-

ких населених пунктів та їх стандартизація негативно впливають 
на життя сільського населення. Сільська поселенська мережа 
була об’єктом економічно необґрунтованих і соціально невип-
равданих експериментів, у процесі яких було (де фактично, а де 
й формально) ліквідовано багато малих поселень. За таких умов 
значна їх частина опинилася поза виробничим процесом і навіть 
була приречена на поступове вимирання. Які основні види посе-
лень за людністю існують у сільській поселенській мережі і як 
вони різняться за функціональною ознакою?

варіант 5
 1. Залучення до участі в розвитку соціальної інфраструктури не-

державних організацій і населення.
 2. Поняття “державний бюджет” і “місцевий бюджет”.
 3. Практичне завдання. У зв’язку зі зміною соціально-економічної 

ситуації, масовим безробіттям селян проблема браку робочих 
місць на селі перестала бути найактуальнішою. При цьому че-
рез старіння сільського населення набирає інтенсивності процес 
“знелюднення” сіл, що призводить до їх стихійної самоліквідації. 
Етапність відродження деградуючих сільських поселень і харак-
тер використання їх потенціалу визначають місцеві органи влади. 
На базі яких категорій поселень визначаються сільські райони де-
мографічної та поселенської криз?

варіант 6
 1. Основні способи реорганізації підприємств соціальної інфра-

структури.
 2. Особливості оподаткування підприємств, на балансі яких пере-

бувають об’єкти соціального призначення.
 3. Практичне завдання. Соціальну сферу слід розглядати з позицій 

її місця у системі аграрних і соціально-економічних відносин, що 
потребує переходу від вивчення, формування і результативності 
соціальної інфраструктури до вивчення та аналізу сукупності со-
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ціальних проблем територіальної громади. Для чого розробляєть-
ся статут територіальної громади та які питання розглядаються в 
цьому правовому акті?

варіант 7
 1. Зміст поняття “стратегія соціально-економічного розвитку ад-

міністративного району”.
 2. Форми поселенської мережі (міські та сільські поселення, їх за-

гальні критерії).
 3. Практичне завдання. Реалізація стратегії соціально-економічного 

розвитку адміністративного району залежить від якості управлін-
ня, тобто дій органів районної виконавчої влади та органів само- 
врядування. Управління соціальним розвитком населеного пун-
кту на місцевому рівні визначається різними формами власності, 
що зумовлює функціональні повноваження. Які питання нале-
жать до функціональних повноважень органів місцевого само-
врядування? Які варіанти управління соціальними об’єктами мо-
жуть застосовуватись?

варіант 8
 1. Розробка прогнозів розвитку соціальної інфраструктури в регіо-

нах.
 2. Розвиток соціальної інфраструктури в економічно розвинених 

країнах світу: Західної Європи, Сполучених Штатах Америки, 
Канаді, Японії, Китаї та ін.

 3. Практичне завдання. В умовах переходу до ринку постала потре-
ба вдосконалення засад розробки програми соціального розвитку 
населеного пункту. З цією метою застосовується програмно-ці-
льовий метод управління соціальною сферою населеного пункту. 
До розробки та реалізації кожної конкретної програми залучають-
ся фахівці різних профілей та організацій, створюються комісії, а 
також затверджується графік введення в дію об’єктів соціальної 
інфраструктури. Хто повинен створювати робочий орган (ко-
місію) з розробки регіональної програми соціального розвитку 
населеного пункту? Які функції повинен виконувати цей орган? 
З яких прогнозних програмних документів складається система 
економічного та соціального розвитку?
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варіант 9
 1. Види підприємств, які мають пільги щодо сплати податку на при-

буток підприємства.
 2. Суб’єкти та складові права комунальної власності.
 3. Практичне завдання. Різке зменшення видів фінансування на 

утримання та розбудову об’єктів соціальної інфраструктури під-
силило негативні явища в межах їх існування. Внаслідок цього 
у половини сіл відсутній обов’язковий їх набір, зокрема фельд-
шерсько-акушерський пункт, школа, дитячий садок, магазин. 
Постає потреба в посиленні впливу органів місцевого самовря-
дування на вирішення проблем фінансового забезпечення со-
ціального розвитку села. За рахунок яких джерел здійснюється 
фінансування соціальної сфери села? Що є матеріальною та фі-
нансовою базою місцевого самоврядування?
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