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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
«Муніципальна соціально-економічна політика» - одна з дисциплін, що
належить до тих, які створюють основну базу знань, необхідну для ефективної
підготовки фахівців з менеджменту організацій, в сфері організації місцевого
самоврядування, а також державного управління, для роботи в громадських
організаціях, муніципальних установах, галузях міського господарства.
Підготовка фахівців у сфері менеджменту організацій має на меті дати
слухачам теоретичні знання та виробити в них практичні навики опрацьовувати й
обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються актуальних проблем
місцевого самоврядування, муніципального управління, соціально-економічного
розвитку міст.
У зв’язку з цим у програмі вивчення дисципліни «Муніципальна соціальноекономічна політика» для бакалаврів та спеціалістів міститься як теоретичний
матеріал, так і специфіка застосування отриманих знань та навичок на практиці.
Студенти знайомляться з основними поняттями муніципальної соціальноекономічної політики, її законодавчого забезпечення, особливостями становлення
та розвитку муніципальної соціально-економічної політики в Україні, а також за її
межами. Чільне місце приділяється проблемам сталого розвитку соціальної сфери
міст, соціальній політиці, яка проводиться органами державного управління та
місцевого самоврядування. Розглядаються особливості формування матеріальних
та фінансово-економічних ресурсів міст, муніципального бюджету та фінансів,
розвиток житлово-комунального господарства та його головних підгалузей
(власне житлового господарства, системи водопостачання і водовідведення в
містах, муніципальної енергетики та системи енергозбереження міст, розвитку
електропостачання міст), а також проблеми функціонування муніципального
пасажирського транспорту. Крім цього, навчальна програма також присвячена
таким важливим елементам муніципальної політики зі сталого соціальноекономічного розвитку міст як стратегічне планування, проблемам реформування

та подальшого розвитку соціальної сфери, інноваційної політики органів
місцевого самоврядування, створення бізнес-інкубаторів та сприятливого бізнесклімату на території муніципалітетів тощо.
Отже, програма навчальної дисципліни «Муніципальна соціально-економічна
політика» спрямована на те, щоб дати студентам, які навчаються за спеціальністю
«Менеджмент організацій», знання теоретичних основ муніципальної соціальноекономічної політики та застосування здобутих знань та навичок на практиці.
Дисципліна «Муніципальна соціально-економічна політика» викладатиметься
з урахуванням найсучасніших інтерактивних методик.
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Зміст
дисципліни
«МУНІЦИПАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
Змістовий модуль 1. Особливості розвитку муніципальної соціальноекономічної політики в Україні
Тема 1. Основні поняття муніципальної соціально-економічної політики.
Роль органів державного управління в здійсненні муніципальної соціальноекономічної політики.
Сутність поняття «Муніципальна соціально-економічна політика». Роль
органів державного управління в реалізації муніципальної соціально-економічної
політики. Взаємодія органів державного управління та місцевого самоврядування
в реалізації муніципальної соціально-економічної політики. Головні перешкоди
на шляху до успішної реалізації муніципальної соціально-економічної політики.
Бюджетні проблеми муніципалітетів. Проведення бюджетної реформи в Україні
в контексті зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування. Питання
розробки стратегії соціально-економічного розвитку міст.
Література [5; 11; 12; 16; 21; 24; 27; 29; 31; 45; 57]
Тема 2. Законодавче забезпечення муніципальної соціально-економічної
політики
Територіальні громади в системі місцевого самоврядування. Організаційноправова, матеріальна та фінансова основа розвитку місцевого самоврядування.
Законодавче

забезпечення

фінансування

місцевого

самоврядування.

Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі бюджету, фінансів та
цін.

Повноваження

органів

комунальною

власністю.

господарства,

побутового,

місцевого

самоврядування

Повноваження
торговельного

в

галузі

щодо

управління

житлово-комунального

обслуговування,

громадського

харчування, транспорту та зв’язку. Повноваження у галузі будівництва.
Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту.
Повноваження

у

сфері

регулювання

земельних

відносин

та

охорони

навколишнього природного середовища. Повноваження у сфері соціального
захисту населення. Повноваження у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Література [4; 6; 11; 14; 15; 17; 18; 24; 27; 45; 51]

Змістовий модуль 2. Матеріальні та фінансово-економічні ресурси
розвитку міст
Тема 3. Особливості формування фінансово-економічних ресурсів міст
Роль комунальних підприємств, установ та організацій в соціальноекономічному розвитку міста. Муніципальна (комунальна) власність та її ознаки.
Особливості управління підприємствами комунальної власності). Фінансовий
стан муніципальних підприємств та установ в українських містах. Особливості
розвитку транспортної інфраструктури у великих та малих містах. Проблема
підвищення ефективності управління комунальною власністю і загального
матеріально-фінансового становища територіальної громади. Роль органів
місцевого самоврядування в підвищенні ефективності управління матеріальними
та фінансово-економічними ресурсами міст. Інформація як шлях підвищення
ефективності управління матеріальними та фінансово-економічними ресурсами
міст. Основні напрямки 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). Геоінформаційні системи
(ГІС). Значення ГІС у соціально-економічному управлінні містом.
Література [1; 12; 18; 19; 21; 24; 27; 29; 30; 32; 45]
Тема 4. Муніципальний бюджет та фінанси

Місцеві податки і збори як основа фінансової спроможності муніципальних
властей. Механізм розподілу податкових надходжень між бюджетами різних
рівнів: український та зарубіжний досвід. Види місцевих податків та зборів в
Україні. Основні види місцевих податків в зарубіжних країнах (на прикладі
Німеччини та Іспанії). Проблема залежності місцевих властей від центрального
уряду в ухваленні рішень щодо доходів та видатків. Особливості формування
бюджетів у великих та малих містах. Проблема недостатнього забезпечення
фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування для виконання ними
делегованих

повноважень.

Особливості

ресурсного

забезпечення

видатків

муніципальних бюджетів на делеговані повноваження. Обмеженість можливостей
органів місцевого самоврядування збільшувати ефективність збору податків, що
формують муніципальні бюджети. Проблема занизьких ставок місцевих податків і
зборів. Особливості реформування доходів муніципальних бюджетів. Основні
статті прибутків та видатків муніципальних бюджетів. Система муніципальних
позик як один з напрямків муніципальних властей з наповнення місцевих бюджетів
та соціально-економічного розвитку. Проблеми зміцнення дохідної бази місцевих
бюджетів в умовах поглиблення соціально-економічних реформ. Основні напрямки
реформування системи фінансового забезпечення муніципалітетів. Права органів
місцевого самоврядування в сфері місцевого оподаткування.
Література [1; 7; 13; 22; 23; 27; 32; 39; 42; 50; 52; 54]
Тема 5. Економіка міст
Сутність поняття «економіка міст». Особливості розвитку муніципальних
економічних

систем.

Сектор

муніципального

бізнесу.

Складові

сектору

муніципального бізнесу. Особливості формування сприятливого інвестиційного
клімату міст. Роль муніципальних властей у формуванні сприятливого
інвестиційного клімату міст. Підвищення ролі банків в економіці міст. Охорона
здоров’я

як

однин

з

найважливіших

напрямків

соціальної

політики

муніципалітетів. Проблеми системи охорони здоров’я та шляхи їх подолання.
Малий бізнес. Основні проблеми розвитку малого бізнесу.

Література [5; 12; 16; 19-21; 24; 27; 29; 30; 45]
Тема 6. Житлово-комунальне господарство міст та його складові
Житлово-комунальне

господарство

(ЖКГ)

як

соціально-важлива

життєзабезпечувальна галузь комунального господарства. Аналіз стану житловокомунальних послуг міського господарства. Заходи муніципальних властей щодо
реформування ЖКГ та підвищення його ефективності. Характеристика загального
стану ЖКГ міст. Структура житлово-комунального господарства міст. Проблема
будівництва та отримання нового житла. Питання передачі відомчого житлового
фонду на баланс місцевих рад. Приватизація житлового фонду. Проблема
реконструкції

житлових

будинків

перших

масових

серій.

Створення

конкурентного середовища та заходи з економічного стимулювання діяльності
житлових організацій. Основні напрямки удосконалення роботи ЖКГ. Питання
необхідності публічного надання інформації з діяльності житлових організацій.
Проблема реформування 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 функціонування
системи водопостачання в містах. Зношеність основних фондів водоводів та
мереж як одна з головних проблем системи водопостачання. Головні проблеми
розвитку системи водопостачання. Заходи органів місцевого самоврядування
щодо розв’язання проблем водопостачання населення. Сучасний стан системи
водовідведення в містах. Основні складові потужностей міських очисних споруд.
Стратегічні напрямки розвитку систем водопостачання та водовідведення в
українських містах.
Література [16; 19; 20; 24; 26; 27; 29; 30; 36; 56]
Тема 8. Муніципальна енергетика та система енергозбереження міст

Особливості функціонування енергетичного комплексу міст. Нормативноправова база функціонування муніципальної енергетики й енергопостачання.
Структурна перебудова економіки України як засіб політики енергозбереження на
місцевому рівні. Енергозбереження та навколишнє середовище. Організаційнофінансове забезпечення енергопостачання та енергозбереження на місцевому
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 та реконструкція джерел теплоти. Автоматизація та
диспетчеризація СТЦ. Заходи муніципальних служб стосовно зниження втрат
теплоти у споживачів. Удосконалювання організації планування і управління
СТЦ. Використання ГІС для підвищення ефективності використання СТЦ.
Сучасний стан газової галузі і характеристика газопостачання регіонів та
муніципалітетів.

Джерела

газопостачання

міст

України.

Основні

заходи

муніципальних властей щодо підвищення ефективності газопостачання міст.
Структура системи енергопостачання та енергозбереження в містах зарубіжних
країн.
Література [12; 16; 20; 24; 26; 27; 30; 36; 47; 56; 60]
Тема 9. Електропостачання міст
Сучасний стан електропостачання міст. Головні споживачі електричної енергії.
Суспільні

та

комунально-побутові

споживачі.

Міський

електрифікований

пасажирський транспорт як один з головних споживачів електричної енергії у
великих містах. Заходи органів місцевого самоврядування щодо шляхів
підвищення роботи з електропостачання міст. Система енергозбереження в
електропостачанні. Завдання органів місцевого самоврядування, спрямовані на
енергозбереження в електропостачанні. Стратегічні напрямки забезпечення
енергозбереження в системах електропостачання і освітлення міст.
Література [12; 16; 19; 20; 24; 26; 27; 29; 30; 36; 47]

Тема 10. Міський пасажирський транспорт
Сучасний стан міського пасажирського транспорту. Основні тенденції
розвитку галузі. Стратегічне направлення розвитку міського пасажирського
транспорту в українських містах. Взаємодія органів державного управління та
місцевого самоврядування з реформування та подальшого функціонування
міського

пасажирського

транспортного

транспорту.

підприємства.

Мало

Умови
витратні

ефективного
заходи

функціонування

органів

місцевого

самоврядування, орієнтовані на швидку окупність міського пасажирського
транспорту. Пропозиції щодо можливості залучення інвестицій у транспортну
галузь та створення нових робочих місць. Головні проблеми міського
громадського транспорту, які потребують негайного розв’язання з боку
муніципальних властей.
Література [12; 20; 24; 27; 28-30; 41; 48]
Змістовий модуль 3. Муніципальна політика з сталого 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 стратегічного планування в
забезпеченні

сталого

соціально-економічного

розвитку

міст.

Пріоритети

стратегічного плану розвитку міст. Специфіка управління соціально-економічним
розвитком міст. Своєрідність української стратегії планування муніципального
соціально-економічного розвитку. Основні напрямки стратегічного планування
розвитку міст. Визначення цілей розвитку міст. Аналіз зовнішнього середовища
міст. Визначення сильних та слабких сторін розвитку міст. Розробка концепції
розвитку міст. Головна мета розвитку міст. Принципи розвитку. Розробка плану
конкретних

дій

та

здійснення

стратегії.

Розробка

програми

соціально-

економічного розвитку міст України. Особливості стратегічного планування в
зарубіжних країнах.
Література [8; 12; 16; 19; 25; 27; 30; 37; 41; 46; 49]
Тема 12. Муніципальна політика зі сталого розвитку соціальної сфери
міст
Сутність та головні особливості муніципальної політики в соціальній сфері.
Роль держави в розвитку соціальної сфери муніципалітетів. Муніципальна
політика соціального розвитку в системі державної соціальної політики.
Законодавче забезпечення розвитку соціальної інфраструктури міст. Соціальна
підтримка малозабезпечених та непрацездатних громадян з боку органів
місцевого самоврядування. Соціальні пільги та інші види соціальної допомоги.
Проблема

безробіття

в

містах

України

та

заходи

органів

місцевого

самоврядування щодо його подолання. Пільги, які надаються для підтримки
життя і які надаються при настанні інших соціальних ризиків. Здійснення
соціального обслуговування населення з боку муніципальних установ.
Форми та види соціального обслуговування. Органи, які здійснюють
соціальне обслуговування. Проблеми надання адресної соціальної допомоги на
території муніципалітетів. Питання реформування соціальних відносин в
муніципалітетах.
Література [4; 6; 12; 15; 16; 20; 24; 27; 32; 43; 61; 62]
Тема 13. Інноваційна спрямованість та ефективність розвитку міст
Інноваційна основа соціально-економічного розвитку міста. Політика міської
виконавчої влади в галузі інновації. Принципи інноваційної діяльності
муніципальних органів влади. Моделі та програми інноваційного розвитку міст.
Мета управління інноваціями міського комплексу. Інноваційна політика в галузі
міської промисловості. Поняття технополісу. Вимоги до розміщення технополісів.
Підготовка програми розвитку технополісів. Затвердження програми. Стратегія
інноваційного розвитку міст. Проблеми стратегії інноваційного розвитку міст.

Роль органів місцевого самоврядування у вирішенні проблем стратегії
інноваційного розвитку міст. Сутність стратегії розвитку. Першочергові
організаційні

рішення

стратегії

розвитку

міст.

Основні

напрямки

концептуального, теоретичного і науково-практичного спрямування стратегії
розвитку міст.
Література [5; 10; 12; 27; 30; 31; 39; 44; 46; 59]
Тема 14. Оптимізація управління системою життєзабезпечення та
розвитку міста
Принципи побудови системи управління життєзабезпеченням міста. Об’єкт
управління. Механізм управління життєзабезпеченням міста. Складові механізму
управління. Формування ефективної системи місцевого самоврядування як
складова ефективного управління життєзабезпеченням міста. Особливості
формування цілей і завдань системи планування і управління соціальноекономічним розвитком міста. Характеристика цілей управління. Конкретність і
вимірність управління. Формування цілей. Взаємопідтримування поставлених
цілей. Поділ інтегральних цілей функціонування на підцілі. Вибір і обґрунтування
критеріїв досягнення цілей.
Література [5; 19; 27; 30; 31; 32; 41; 46; 59]
Тема 15. Бізнес-інкубатори
Сутність бізнес-інкубаторів. Поява та розвиток бізнес-інкубаторів в Україні.
Роль органів місцевого самоврядування в створенні та діяльності бізнесінкубаторів. Мета та цілі бізнес-інкубаторів. Умови успішної діяльності бізнесінкубаторів. Принципи діяльності бізнес-інкубаторів. Основні послуги, що
надаються бізнес-інкубаторами. Діяльність бізнес-інкубаторів в українських
містах (Київ, Вінниця, Одеса, Ялта, Рівне, Полтава, Горлівка тощо). Створення та
діяльність бізнес-інкубаторів за кордоном.
Література [2; 3; 25; 27; 33; 34; 38; 53; 58; 59]
Тема 16. Бізнес-клімат
Сутність поняття «бізнес-клімат». Особливості створення бізнес-клімату в

містах України. Роль органів місцевого самоврядування у створенні сприятливого
бізнес-клімату. Бізнес-клімат за кордоном. Методика дослідження бізнес-клімату
в містах Україну. Вплив сприятливого бізнес-клімату на соціально-економічний
розвиток міст. Бізнес-клімат і підтримка малого та середнього підприємництва.
Література [2; 9; 12; 27; 35; 39; 44]
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок самостійного
пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислення теоретичного і
практичного матеріалу. Вибір теми – довільний.
Контрольна робота виконується на скріплених аркушах паперу формату А4.
Обсяг контрольної роботи повинен бути не менше 12 сторінок. На титульній
сторінці вказуються: назва дисципліни («Муніципальна соціально-економічна
політика»); прізвище, ім’я, по батькові студента, домашня адреса; номер групи.
Контрольна робота має містити зміст, вступ, не менше двох розділів, висновки і
список використаної літератури. На останній сторінці ставиться дата виконання
роботи та підпис студента. Роботу необхідно здати в наукову частину в
установлений термін.
До заліку чи іспиту студент допускається, якщо контрольну роботу оцінено
позитивно.
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Сутність муніципальної соціально-економічної політики.



Роль органів державного управління в реалізації муніципальної соціальноекономічної політики.



Законодавство в сфері муніципальної соціально-економічної політики.



Повноваження муніципалітетів в сфері бюджетних відносин, фінансів та
управління комунальною власністю згідно з українським законодавством.



Значення комунальних підприємств, установ та організацій в соціальноекономічному розвитку міст.



Роль муніципальних утворень в підвищенні ефективності управління
матеріальними та фінансово-економічними ресурсами міст.



Основні напрямки підвищення ефективності управління матеріальними та
фінансово-економічними ресурсами міст.



Роль інформатизації в підвищенні ефективності управління матеріальними
та фінансово-економічними ресурсами міст.




Основні види муніципальних податків та зборів.
Формування муніципальних бюджетів в умовах сучасної України. Головні
джерела надходжень до муніципальних бюджетів.



Основні статті видатків муніципальних бюджетів.



Роль муніципальних запозичень в наповненні міських бюджетів та реалізації
муніципальних соціально-економічних програм.



Визначення «економіка міст». Особливості розвитку муніципальних
економічних систем, сектору муніципального бізнесу в сучасній Україні.



Роль муніципальних властей у формуванні сприятливого інвестиційного
клімату міст.



Вплив органів місцевого самоврядування на розвиток систем соціального
забезпечення та охорони здоров’я в містах.



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



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



Сучасні проблеми розвитку систем водопостачання і водовідведення в
містах та муніципальні програми з їхнього реформування.



Особливості функціонування енергетичного комплексу міст. Нормативноправова

база

розвитку

муніципальної

енергетики

та

системи

енергозбереження в містах.


Організаційно-фінансове

забезпечення

енергопостачання

та

енергозбереження на муніципальному рівні.


Стратегічні напрямки реформування та розвитку систем електропостачання
і освітлення міст.



Сучасний

стан

розвитку

та

проблеми

реформування

міського

пасажирського транспорту.


Роль

стратегічного

планування

у

сталому

соціально-економічному

розвитку міст.


Муніципальна політика зі сталого розвитку соціальної інфраструктури
міст.



Інноваційна основа соціально-економічного розвитку міст. Політика
міської виконавчої влади в галузі інновації.



Особливості розвитку інноваційної політики в найбільших містах України.



Принципи та механізми побудови системи управління життєзабезпеченням
міст.



Роль муніципальних властей в становленні та розвитку бізнес інкубаторів в
Україні.



Послуги, що надаються бізнес-інкубаторами.



Формування сприятливого бізнес-клімату в містах.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Дайте

визначення

термінів

«муніципалітет»,

«муніципальне

управління

«муніципальна власність», «муніципальна соціально-економічна політика».
2. Покажіть вплив органів державного управління на реалізацію муніципальної
соціально-економічної політики.
3. Дайте оцінку впливові органів місцевого самоврядування на формування
муніципальних бюджетів.
4. Висвітліть повноваження муніципальних властей у сфері соціального захисту
населення.
5. Покажіть роль комунальних підприємств, установ та організацій в соціально-

економічному розвитку міст.
6. Охарактеризуйте головні недоліки розвитку транспортної інфраструктури у
великих та малих містах.
7. У чому полягає значення інформатизації?
8. Розкрийте основні шляхи вирішення проблеми підвищення ефективності
управління матеріальними та фінансово-економічними ресурсами міст.
9. Що таке багатофункціональні інформаційні системи (ІС)?
10. Охарактеризуйте значення Геоінформаційних систем (ГІС) у соціальноекономічному управлінні українським містом з боку органів місцевого
самоврядування.
11. У чому полягає механізм розподілу податкових надходжень між бюджетами
різних рівнів?
12. Які види місцевих податків існують в зарубіжних країнах?
13. Розкрийте особливості формування бюджетів у великих та малих містах.
14. Яку частку в муніципальних бюджетах займають трансферти, субвенції та інші
перерахунки з державного бюджету?
15. Покажіть джерела прибутків та виділіть основні статті видатків муніципальних
бюджетів.
16. Висвітліть основні напрямки реформування системи фінансового забезпечення
муніципалітетів.
17. Охарактеризуйте

права

муніципальних

утворень

в

сфері

місцевого

оподаткування.
18. Що таке економіка міст?
19. Розкрийте особливості розвитку муніципальних економічних систем.
20. Покажіть основні складові сектору муніципального бізнесу.
21. Дайте

характеристику

ролі

муніципальних

властей

у

сприятливого інвестиційного клімату міст.
22. Висвітліть основні проблеми розвитку малого бізнесу в містах.

формуванні

23. Охарактеризуйте основні напрямки соціальної політики муніципалітетів.
24. Покажіть структуру житлово-комунального господарства (ЖКГ) міст.
25. Дайте оцінку заходам муніципальних властей щодо реформування ЖКГ та
підвищення його ефективності.
26. Розкрийте основні напрямки удосконалення роботи ЖКГ.
27. Висвітліть заходи муніципальних властей зі створення конкурентного
середовища та економічного стимулювання діяльності житлових організацій.
28. Висвітліть сучасний стан системи водопостачання та водовідведення в містах
України.
29. Дайте характеристику основним заходам муніципальних властей щодо
розв’язання проблем водопостачання населення.
30. Висвітліть стратегічні напрямки розвитку систем водопостачання та
водовідведення в українських містах.
31. Покажіть основні особливості функціонування енергетичного комплексу міст.
32. Дайте характеристику структурній перебудові економіки України як засобу
політики енергозбереження на муніципальному рівні.
33. Розкрийте

особливості

організаційно-фінансового

забезпечення

енергопостачання та енергозбереження на муніципальному рівні.
34. Дайте оцінку сучасному стану газової галузі в містах України.
35. Охарактеризуйте систему газопостачання регіонів та муніципалітетів.
36. Висвітліть основні

заходи

муніципальних

властей

щодо

підвищення

ефективності газопостачання міст.
37. Охарактеризуйте сучасний стан електропостачання міст.
38. Розкрийте стратегічні напрямки забезпечення енергозбереження в системах
електропостачання та освітлення міст.
39. Дайте оцінку сучасному стану міського пасажирського транспорту.
40. Покажіть пропозиції муніципальних властей щодо можливості залучення
інвестицій у транспортну галузь та створення нових робочих місць.

41. Які на вашу думку існують головні проблеми муніципального громадського
транспорту, які потребують негайного розв’язання з боку муніципальних
властей?
42. У чому полягає стратегічне планування соціально-економічного розвитку
міст?
43. Розкрийте основні напрямки стратегічного планування розвитку міст.
44. Покажіть роль стратегічного планування в забезпеченні сталого соціальноекономічного розвитку муніципалітетів.
45. У чому полягає специфіка управління соціально-економічним розвитком міст
46. Охарактеризуйте головні особливості муніципальної політики в соціальній
сфері.
47. Покажіть роль держави в розвитку соціальної сфери муніципалітетів.
48. У чому полягає соціальна підтримка малозабезпечених та непрацездатних
громадян з боку муніципалітетів?
49. Які існують види соціальних пільг?
50. Охарактеризуйте заходи муніципалітетів, які спрямовані на зменшення рівня
безробіття в містах України.
51. Покажіть основні принципи політики міської виконавчої влади в галузі
інновації.
52. Дайте характеристику моделям та програмам інноваційного розвитку міст.
53. Що таке технополіс?
54. Які основні принципи побудови системи життєзабезпеченням міст ви знаєте
55. Висвітліть особливості формування цілей і завдань системи планування і
управління соціально-економічним розвитком міста.
56. Дайте визначення поняття «бізнес-інкубатори».
57. Охарактеризуйте основні послуги, що надаються бізнес-інкубаторами.
58. Висвітліть діяльність бізнес-інкубаторів в українських містах та за кордоном.
59. Покажіть роль муніципалітетів у створенні сприятливого бізнес-клімату.

60. У чому полягає вплив сприятливого бізнес-клімату на соціально-економічний
розвиток міст?
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