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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

“Муніципальна соціально-економічна політика” — базова дисцип-
ліна, що передбачає ефективну підготовку  фахівців з менеджменту 
організацій, у сфері організації місцевого самоврядування, а також 
державного управління, для роботи у громадських організаціях, му-
ніципальних установах, галузях міського господарства.

Мета вивчення дисципліни — здобути теоретичні знання та сформу-
вати практичні навички з опрацювання та обґрунтування конкретних 
пропозицій, що стосуються актуальних проблем місцевого самовряду-
вання, муніципального управління, соціально-економічного розвитку 
міст.

Виконання контрольної роботи передбачає якнайглибше засвоєння 
теоретичного матеріалу дисципліни, а також набуття навичок його за-
стосування на практиці. 

У процесі опанування курсу студенти ознайомлюються з основни-
ми поняттями муніципальної соціально-економічної політики, її за-
конодавчого забезпечення, особливостями становлення та розвитку 
муніципальної соціально-економічної політики в Україні, а також за 
її межами, проблемами сталого розвитку соціальної сфери міст, со-
ціальної політики, яку здійснюють органи державного управління та 
місцевого самоврядування, особливостями формування матеріальних 
та фінансово-економічних ресурсів міст, муніципального бюджету 
та фінансів, розвитком житлово-комунального господарства та його 
основних підгалузей (власне житлового господарства, системи водо-
постачання і водовідведення в містах, муніципальної енергетики та 
системи енергозбереження міст, розвитком електропостачання міст), 
а також проблемами функціонування муніципального пасажирського 
транспорту. Крім того, навчальною програмою передбачається вивчен-
ня таких важливих елементів муніципальної політики зі сталого соці-
ально-економічного розвитку міст, як стратегічне планування, пробле-
ми 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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політики. Роль органів державного управління у здійсненні 
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Особливості формування фінансово-економічних ресурсів 
міст
Муніципальний бюджет і фінанси
Економіка міст
Житлово-комунальне господарство міст та його складові
Системи водопостачання і водовідведення в містах
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Змістовий модуль ІІІ. Муніципальна політика зі сталого 
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Стратегічне планування як один з головних елементів 
сталого соціально-економічного розвитку міст
Муніципальна політика зі сталого розвитку соціальної 
сфери міст
Інноваційна спрямованість та ефективність розвитку міст
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ЗМІСТ
дисципліни 

“МУНІЦИПАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА”

Змістовий модуль І. Особливості розвитку муніципальної 
соціально-економічної політики в Україні

Тема 1. Основні поняття муніципальної 
соціально-економічної політики. Роль органів 
державного управління у здійсненні муніципальної 
соціально-економічної політики

Поняття “муніципальна соціально-економічна політика”. Роль 
органів державного управління в реалізації муніципальної соціаль-
но-економічної політики. Взаємодія органів державного управління 
та місцевого самоврядування в реалізації муніципальної соціально-
економічної політики. Головні перешкоди на шляху до ефективної 
реалізації муніципальної соціально-економічної політики. Бюджетні 
проблеми муніципалітетів. Проведення бюджетної реформи в Украї-
ні в контексті зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування. 
Питання розробки стратегії соціально-економічного розвитку міст. 

Література [5; 11; 12; 16; 21; 24; 29; 31; 45; 57]  

Тема 2. Законодавче забезпечення муніципальної 
соціально-економічної політики

Муніципалітети в системі місцевого самоврядування. Організа-
ційно-правові, матеріальні та фінансові засади розвитку місцевого 
самоврядування. Законодавче забезпечення фінансування місцевого 
самоврядування. Повноваження муніципалітетів у галузі бюджету, 
фінансів та цін. Повноваження муніципалітетів щодо управління ко-
мунальною власністю. Повноваження в галузі житлово-комунального 
господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадсь-
кого харчування, транспорту та зв’язку. Повноваження в галузі бу-
дівництва. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, 
фізкультури і спорту. Повноваження у сфері регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища. По-
вноваження у сфері соціального захисту населення. Повноваження у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Література [4; 6; 11; 14; 15; 17; 18; 24; 45; 51]  
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Змістовий модуль ІІ. Матеріальні та фінансово-економічні 
ресурси розвитку міст

Тема 3. Особливості формування фінансово-економічних 
ресурсів міст

Роль комунальних підприємств, установ та організацій у соці-
ально-економічному розвитку міста. Муніципальна (комунальна) 
власність та її ознаки. Особливості управління підприємствами му-
ніципальної власності. Фінансовий стан муніципальних підприємств 
та установ в українських містах. Особливості розвитку транспортної 
інфраструктури у великих і малих містах. Проблема підвищення 
ефективності управління комунальною власністю і загального мате-
ріально-фінансового становища територіальної громади. Роль орга-
нів місцевого самоврядування в підвищенні ефективності управління 
матеріальними та фінансово-економічними ресурсами міст. Інфор-
мація як шлях підвищення ефективності управління матеріальни-
ми та фінансово-економічними ресурсами міст. Основні напрями 
підвищення ефективності управління матеріальними та фінансово-
економічними ресурсами міст. Інформатизація як шлях підвищення 
ефективності управління матеріальними та фінансово-економічними 
ресурсами міст. Багатофункціональні інформаційні системи (ІС). Ге-
оінформаційні системи (ГІС). Значення ГІС у соціально-економічно-
му управлінні містом.  

Література [1; 12; 18; 19; 21; 24; 29; 30; 32; 45]  

Тема 4. Муніципальний бюджет і фінанси
Місцеві податки і збори як база фінансової спроможності муніци-

пальної влади. Механізм розподілу податкових надходжень між бюд-
жетами різних рівнів: український і зарубіжний досвід. Види муніци-
пальних податків і зборів в Україні. Основні види місцевих податків 
у зарубіжних країнах (на прикладі Німеччини та Іспанії). Проблема 
залежності муніципальної влади від центрального уряду в ухваленні 
рішень про доходи та видатки. Особливості формування бюджетів у 
великих і малих містах. Проблема недостатнього забезпечення фінан-
совими ресурсами муніципальних органів влади для виконання ними 
делегованих повноважень. Особливості ресурсного забезпечення ви-
датків муніципальних бюджетів на делеговані повноваження. Обме-
женість можливостей органів місцевого самоврядування збільшувати 



7

ефективність збору податків, що формують муніципальні бюджети. 
Проблема занизьких ставок місцевих податків і зборів. Особливості 
реформування доходів муніципальних бюджетів. Основні статті при-
бутків і видатків муніципальних бюджетів. Система муніципальних 
позик як один з напрямів муніципальної влади з наповнення місце-
вих бюджетів і соціально-економічного розвитку. Проблеми зміцнен-
ня дохідної бази місцевих бюджетів в умовах поглиблення соціаль-
но-економічних реформ. Основні напрями реформування системи 
фінансового забезпечення муніципалітетів. Права органів місцевого 
самоврядування у сфері місцевого оподаткування. 

Література [1; 13; 22; 23; 32; 38; 42; 50; 52; 54]  

Тема 5. Економіка міст
Поняття “економіка міст”. Особливості розвитку муніципальних 

економічних систем. Сектор муніципального бізнесу. Складові секто-
ру муніципального бізнесу. Особливості формування сприятливого 
інвестиційного клімату міст. Роль муніципальних властей у форму-
ванні сприятливого інвестиційного клімату міст. Підвищення ролі 
банків в економіці міст. Охорона здоров’я як один з найважливіших 
напрямів соціальної політики муніципалітетів. Проблеми системи 
охорони здоров’я та шляхи їх подолання. Малий бізнес. Основні про-
блеми розвитку малого бізнесу.

Література [5; 12; 16; 19–21; 24; 29; 30; 45]  

Тема 6. Житлово-комунальне господарство міст та його 
складові

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) як соціально важлива 
життєзабезпечувальна галузь муніципального господарства. Аналіз 
стану житлово-комунальних послуг міського господарства. Заходи 
муніципальної влади щодо реформування ЖКГ та підвищення його 
ефективності. Характеристика загального стану ЖКГ міст. Структу-
ра житлово-комунального господарства міст. Проблема будівництва 
та отримання нового житла. Питання передання відомчого житло-
вого фонду на баланс місцевих рад. Приватизація житлового фонду. 
Проблема реконструкції житлових будинків перших масових серій. 
Створення конкурентного середовища та заходи економічного сти-
мулювання діяльності житлових організацій. Основні напрями вдо-
сконалення роботи ЖКГ. Питання необхідності публічного подання 
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інформації про діяльність житлових організацій. Проблема рефор-
мування управління житлом. Використання об’єктивного підходу в 
управлінні міською нерухомістю. Реформування систем оплати за 
наймання житла. 

Література [16; 20; 26; 27; 30; 36; 40; 47; 55; 56]  

Тема 7. Системи водопостачання і водовідведення в містах
Сучасний стан галузі водопостачання в містах. Проблеми функ-

ціонування системи водопостачання в містах. Зношеність основних 
фондів водоводів і мереж як одна з головних проблем системи водо-
постачання. Головні проблеми розвитку системи водопостачання. За-
ходи муніципальної влади щодо розв’язання проблем водопостачання 
населення. Сучасний стан системи водовідведення в містах. Основні 
складові потужностей міських очисних споруд. Стратегічні напрями 
розвитку систем водопостачання та водовідведення в українських мі-
стах.

Література [16; 19; 20; 24; 26; 27; 29; 30; 36; 56]

Тема 8. Муніципальна енергетика та система 
енергозбереження міст 

Особливості функціонування енергетичного комплексу міст. 
Нормативно-правова база функціонування муніципальної енерге-
тики і енергопостачання. Структурна перебудова економіки України 
як засіб політики енергозбереження на муніципальному рівні. Енер-
гозбереження та навколишнє середовище. Організаційно-фінансове 
забезпечення енергопостачання та енергозбереження на муніципаль-
ному рівні. Світовий досвід теплопостачання міст. Характеристика 
системи централізованого теплопостачання (СТЦ) найбільших міст 
України. Політика муніципальних служб щодо вибору та розміщення 
джерел теплової енергії стосовно споживачів. Стан і реконструкція 
джерел теплоти. Автоматизація та диспетчеризація СТЦ. Заходи му-
ніципальних служб щодо зниження втрат теплоти у споживачів. Удо-
сконалення організації планування і управління СТЦ. Використання 
ГІС для підвищення ефективності використання СТЦ. Сучасний стан 
газової галузі та характеристика газопостачання регіонів і муніципа-
літетів. Джерела газопостачання міст України. Основні заходи муні-
ципальних властей щодо підвищення ефективності газопостачання 
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міст. Структура системи енергопостачання та енергозбереження в мі-
стах зарубіжних країн. 

Література [12; 16; 20; 24; 26; 30; 36; 47; 56; 60]

Тема 9. Електропостачання міст
Сучасний стан електропостачання міст. Головні споживачі елек-

тричної енергії. Суспільні та комунально-побутові споживачі. Місь-
кий електрифікований пасажирський транспорт як один з головних 
споживачів електричної енергії у великих містах. Заходи муніципа-
літетів щодо шляхів підвищення роботи з електропостачання міст. 
Система енергозбереження в електропостачанні. Завдання органів 
місцевого самоврядування, спрямовані на енергозбереження в елек-
тропостачанні. Стратегічні напрями забезпечення енергозбереження 
в системах електропостачання і освітлення міст.

Література [12; 16; 19; 20; 24; 26; 29; 30; 36; 47]

Тема 10. Міський пасажирський транспорт
Сучасний стан міського пасажирського транспорту. Основні тен-

денції розвитку галузі. Стратегічний напрям розвитку міського па-
сажирського транспорту в українських містах. Взаємодія органів дер-
жавного управління та місцевого самоврядування з реформування 
та подальшого функціонування міського пасажирського транспорту. 
Умови ефективного функціонування транспортного підприємства. 
Маловитратні заходи муніципальних властей, орієнтовані на швидку 
окупність міського пасажирського транспорту. Пропозиції щодо мож-
ливості залучення інвестицій у транспортну галузь і створення нових 
робочих місць. Головні проблеми муніципального громадського транс-
порту, які потребують негайного розв’язання з боку муніципальних 
властей. 

Література [12; 20; 24; 28–30; 41; 48]
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Змістовий модуль ІІІ.  Муніципальна політика зі сталого 
 соціально-економічного розвитку міст

Тема 11. Стратегічне планування як один з головних 
елементів сталого соціально-економічного розвитку 
міст

Сутність стратегічного планування. Особливості стратегічного 
управління соціально-економічного розвитку міст. Роль стратегічно-
го планування в забезпеченні сталого соціально-економічного розвит-
ку муніципалітетів. Пріоритети стратегічного плану розвитку міст. 
Специфіка управління соціально-економічним розвитком міст. Своє-
рідність української стратегії планування муніципального соціально-
економічного розвитку. Основні напрями стратегічного планування 
розвитку міст. Визначення цілей розвитку міст. Аналіз зовнішнього 
середовища міст. Визначення переваг і недоліків розвитку міст. Роз-
робка концепції розвитку міст. Головна мета розвитку міст. Принципи 
розвитку міст. Розробка плану конкретних дій та реалізації стратегії. 
Розробка програми соціально-економічного розвитку міст України. 
Особливості стратегічного планування в зарубіжних країнах. 

Література [8; 12; 16; 19; 25; 30; 37; 41; 46; 49]

Тема 12. Муніципальна політика зі сталого розвитку 
соціальної сфери міст

Сутність і головні особливості муніципальної політики в соціаль-
ній сфері. Роль держави в розвитку соціальної сфери муніципалітетів. 
Муніципальна політика соціального розвитку в системі державної 
соціальної політики. Законодавче забезпечення розвитку соціаль-
ної інфраструктури міст. Соціальна підтримка малозабезпечених і 
непрацездатних громадян з боку муніципалітетів. Соціальні піль-
ги та інші види соціальної допомоги. Проблема безробіття в містах 
України та заходи муніципальної влади щодо її подолання. Пільги, 
які надаються для підтримки життя і при настанні інших соціальних 
ризиків. Здійснення соціального обслуговування населення з боку 
муніципальних установ. 

Форми та види соціального обслуговування. Органи, які здійсню-
ють соціальне обслуговування. Проблеми надання адресної соціаль-
ної допомоги на території муніципалітетів. Питання реформування 
соціальних відносин у муніципалітетах.
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Література [4; 6; 7; 12; 15; 16; 20; 24; 43]

Тема 13. Інноваційна спрямованість та ефективність 
розвитку міст

Інноваційні засади соціально-економічного розвитку міста. Полі-
тика міської виконавчої влади в галузі інновації. Принципи іннова-
ційної діяльності муніципальних органів влади. Моделі та програми 
інноваційного розвитку міст. Мета управління інноваціями міського 
комплексу. Інноваційна політика в галузі міської промисловості. По-
няття технополісу. Вимоги до розміщення технополісів. Підготовка 
програми розвитку технополісів. Затвердження програми. Стратегія 
інноваційного розвитку міст. Проблеми стратегії інноваційного роз-
витку міст. Роль муніципальних органів влади у вирішенні проблем 
стратегії інноваційного розвитку міст. Сутність стратегії розвитку. 
Першочергові організаційні рішення стратегії розвитку міст. Основ-
ні напрями концептуального, теоретичного і науково-практичного 
спрямування стратегії розвитку міст. 

Література [2; 8; 42; 46; 53; 56; 60; 61; 73; 79]

Тема 14. Оптимізація управління системою 
життєзабезпечення та розвитку міста

Принципи побудови системи управління життєзабезпеченням 
міста. Об’єкт управління. Механізм управління життєзабезпечен-
ням міста. Складові механізму управління. Формування ефективної 
системи місцевого самоврядування як складова ефективного управ-
ління життєзабезпеченням міста. Особливості формування цілей і 
завдань системи планування та управління соціально-економічним 
розвитком міста. Характеристика цілей управління. Конкретність і 
вимірність управління. Формування цілей. Взаємопідтримка окрес-
лених цілей. Поділ інтегральних цілей функціонування на підцілі. 
Вибір і обґрунтування критеріїв досягнення цілей.

Література [5; 19; 30; 31; 41; 46; 59]

Тема 15. Бізнес-інкубатори
Сутність бізнес-інкубаторів. Поява та розвиток бізнес-інкубато-

рів в Україні. Роль органів місцевого самоврядування у створенні та 
діяльності бізнес-інкубаторів. Мета та цілі бізнес-інкубаторів. Умо-
ви ефективної діяльності бізнес-інкубаторів. Принципи діяльності 
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бізнес-інкубаторів. Основні послуги, що надаються бізнес-інкуба-
торами. Діяльність бізнес-інкубаторів в українських містах (Київ, 
Вінниця, Одеса, Ялта, Рівне, Полтава, Горлівка та ін.). Створення та 
діяльність бізнес-інкубаторів за кордоном. 

Література [2; 3; 25; 33; 34; 39; 53; 58; 59]

Тема 16. Бізнес-клімат
Поняття “бізнес-клімат”. Особливості створення бізнес-клімату 

в містах України. Роль муніципалітетів у створенні сприятливого 
бізнес-клімату. Бізнес-клімат за кордоном. Методика дослідження 
бізнес-клімату в містах України. Вплив сприятливого бізнес-клімату 
на соціально-економічний розвиток міст. Бізнес-клімат і підтримка 
малого та середнього підприємництва.

Література [2; 9; 12; 35; 39; 44]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

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

соціально-економічної політики.
 3. Законодавство у сфері муніципальної соціально-економічної по-

літики.
 4. Повноваження муніципалітетів у сфері бюджетних відносин, фі-

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

 5. Значення комунальних підприємств, установ та організацій у со-
ціально-економічному розвитку міст.  

 6. Роль муніципальних утворень у підвищенні ефективності управ-
ління матеріальними та фінансово-економічними ресурсами 
міст.

 7. Основні напрями підвищення ефективності управління матері-
альними та фінансово-економічними ресурсами міст.

 8. Роль інформатизації в підвищенні ефективності управління ма-
теріальними та фінансово-економічними ресурсами міст.

 9. Основні види муніципальних податків і зборів.
 10. Формування муніципальних бюджетів в умовах сучасної Украї-

ни. Головні джерела надходжень до муніципальних бюджетів.
 11. Основні статті видатків муніципальних бюджетів.
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 12. Роль муніципальних запозичень у наповненні міських бюджетів і 
реалізації муніципальних соціально-економічних програм.

 13. Поняття “економіка міст”. Особливості розвитку муніципальних 
економічних систем, сектора муніципального бізнесу в сучасній 
Україні.

 14. Роль муніципальної влади у формуванні сприятливого інвести-
ційного клімату міст.

 15. Вплив органів місцевого самоврядування на розвиток систем со-
ціального забезпечення та охорони здоров’я в містах.

 16. Житлово-комунальне господарство міст як одна з найголовніших 
галузей муніципального господарства.

 17. Загальний стан житлово-комунального господарства (ЖКГ) міст. 
Заходи муніципальних органів влади щодо реформування ЖКГ 
та підвищення його ефективності. 

 18. Сучасні проблеми розвитку систем водопостачання та водовідве-
дення в містах і муніципальні програми їх реформування.

 19. Особливості функціонування енергетичного комплексу міст. 
Нормативно-правова база розвитку муніципальної енергетики та 
системи енергозбереження в містах.

 20. Організаційно-фінансове забезпечення енергопостачання та 
енергозбереження на муніципальному рівні.

 21. Стратегічні напрями реформування та розвитку систем електро-
постачання і освітлення міст.

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

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

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

 25. Інноваційні засади соціально-економічного розвитку міст. Полі-
тика міської виконавчої влади в галузі інновацій.

 26. Особливості розвитку інноваційної політики в найбільших мі-
стах України.

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

 28. Роль муніципальної влади у становленні та розвитку бізнес-інку-
баторів в Україні.

 29. Послуги, що надаються бізнес-інкубаторами.
 30. Формування сприятливого бізнес-клімату в містах.
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок са-
мостійного пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмис-
лення теоретичного і практичного матеріалу. Вибір теми довільний. 

Контрольна робота виконується на скріплених аркушах паперу 
формату А4. На титульній сторінці вказуються назва дисципліни, 
прізвище, ім’я, по батькові студента, домашня адреса; номер групи. 
Контрольна робота повинна містити план і список літератури. На 
останній сторінці проставляються дата завершення роботи та підпис 
студента.  Виконану роботу студенти здають до наукової частини у 
встановлений термін. 

До заліку чи іспиту студент допускається, якщо контрольну робо-
ту оцінено позитивно.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Визначення термінів “муніципалітет”, “муніципальне управлін-
ня”, “муніципальна власність”, “муніципальна соціально-еконо-
мічна політика”.

 2. Вплив органів державного управління на реалізацію муніципаль-
ної соціально-економічної політики.

 3. Вплив органів місцевого самоврядування на формування муніци-
пальних бюджетів.

 4. Повноваження муніципальної влади у сфері соціального захисту 
населення.

 5. Роль комунальних підприємств, установ та організацій у соціаль-
но-економічному розвитку міст.

 6. Головні недоліки розвитку транспортної інфраструктури у вели-
ких і малих містах.

 7. Значення інформатизації.
 8. Основні шляхи вирішення проблеми підвищення ефективності 

управління матеріальними та фінансово-економічними ресурса-
ми міст.

 9. Сутність багатофункціональних інформаційних систем.
 10. Значення геоінформаційних систем у соціально-економічному 

управлінні українським містом з боку органів місцевого самовря-
дування.

 11. Механізм розподілу податкових надходжень між бюджетами різ-
них рівнів.
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 12. Види місцевих податків у зарубіжних країнах.
 13. Особливості формування бюджетів у великих і малих містах.
 14. Яку частку в муніципальних бюджетах займають трансферти, 

субвенції та інші перерахунки з державного бюджету?
 15. Джерела прибутків та основні статті видатків муніципальних 

бюджетів.
 16. Основні напрями реформування системи фінансового забезпе-

чення муніципалітетів.
 17. Права муніципальних утворень у сфері місцевого оподаткуван-

ня.
 18. Що таке економіка міст?
 19. Особливості розвитку муніципальних економічних систем.
 20. Основні складові сектора муніципального бізнесу.
 21. Роль муніципальної влади у формуванні сприятливого інвести-

ційного клімату міст.
 22. Основні проблеми розвитку малого бізнесу в містах.
 23. Основні напрями соціальної політики муніципалітетів.
 24. Структура житлово-комунального господарства міст.
 25. Заходи муніципальних органів влади щодо реформування ЖКГ 

та підвищення його ефективності.
 26. Основні напрями вдосконалення роботи ЖКГ.
 27. Заходи муніципальних органів влади зі створення конкурентного 

середовища та економічного стимулювання діяльності житлових 
організацій.

 28. Сучасний стан системи водопостачання та водовідведення в мі-
стах України.

 29. Основні заходи муніципальних органів влади щодо розв’язання 
проблем водопостачання населення.

 30. Стратегічні напрями розвитку систем водопостачання та водовід-
ведення в українських містах.

 31. Основні особливості функціонування енергетичного комплексу 
міст.

 32. Структурна перебудова економіки України як засіб політики 
енергозбереження на муніципальному рівні.

 33. Особливості організаційно-фінансового забезпечення енергопо-
стачання та енергозбереження на муніципальному рівні.

 34. Сучасний стан газової галузі в містах України. 
 35. Система газопостачання регіонів і муніципалітетів.
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 36. Основні заходи муніципальних органів влади щодо підвищення 
ефективності газопостачання міст. 

 37. Сучасний стан електропостачання міст.
 38. Стратегічні напрями забезпечення енергозбереження в системах 

електропостачання та освітлення міст. 
 39. Сучасний стан міського пасажирського транспорту.
 40. Пропозиції муніципальної влади щодо можливості залучення ін-

вестицій у транспортну галузь і створення нових робочих місць. 
 41. Головні проблеми муніципального громадського транспорту, які 

потребують негайного розв’язання з боку муніципальної влади.
 42. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку міст.
 43. Основні напрями стратегічного планування розвитку міст.
 44. Роль стратегічного планування в забезпеченні сталого соціально-

економічного розвитку муніципалітетів.
 45. Специфіка управління соціально-економічним розвитком міст.
 46. Головні особливості муніципальної політики в соціальній сфері. 
 47. Роль держави в розвитку соціальної сфери муніципалітетів. 
 48. Соціальна підтримка малозабезпечених і непрацездатних грома-

дян з боку муніципалітетів. 
 49. Види соціальних пільг. 
 50. Заходи муніципалітетів, спрямовані на зниження рівня безробіт-

тя в містах України.
 51. Основні принципи політики міської виконавчої влади в галузі ін-

новації.
 52. Моделі та програми інноваційного розвитку міст.
 53. Що таке технополіс?
 54. Основні принципи побудови системи життєзабезпеченням міст.
 55. Особливості формування цілей і завдань системи планування та 

управління соціально-економічним розвитком міста.
 56. Визначення поняття “бізнес-інкубатори”.
 57. Основні послуги, що надаються бізнес-інкубаторами.
 58. Діяльність бізнес-інкубаторів в українських містах і за кордо-

ном.
 59. Роль муніципалітетів у створенні сприятливого бізнес-клімату.
 60. Вплив сприятливого бізнес-клімату на соціально-економічний 

розвиток міст.
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