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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У навчальній програмі дисципліни “Соціальна інфраструктура 
населених пунктів” викладається сутність державного регулюван-
ня розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України, 
загальні положення та механізм реорганізації об’єктів соціального 
призначення, створення основних організаційно-правових форм під-
приємницької діяльності, формування системи управління, функ ції 
управління об’єктами соціального призначення та їх фінансове забез-
печення, форми розселення, правові аспекти функціонування об’єк-
тів соціальної сфери населених пунктів, а також досвід управління 
підприємствами та організаціями соціальної інфраструктури зару-
біжних країн.

Мета навчальної дисципліни:
 • забезпечити формування теоретико-методологічних і приклад-

них знань щодо створення та розвитку соціальної інфраструкту-
ри населених пунктів;

 • здатність їх використання для підвищення результативності ді-
яльності у соціальній сфері;

 • ефективність реалізації соціальної політики на всіх рівнях дер-
жавного управління та місцевого самоврядування;

 • сприяти засвоєнню фундаментальних знань щодо соціальної ін-
фраструктури населених пунктів, формуванню вмінь і навичок 
застосування набутих знань на практиці;

 • підвищити методологічну культуру, сприяти інтенсифікації 
творчих зусиль студентства, розвитку їх пізнавальної діяльності, 
актуалізації знань;

 • формувати у студента науковий світогляд, креативність (спро-
можність творчо реалізувати своє фахове та культурницьке по-
кликання), правосвідомість, моральні та інші якості фахівця.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні
знати:

 • сутність, функції, складові соціальної інфраструктури населених 
пунктів;

 • сучасні методологічні підходи щодо формування та розвитку со-
ціальної інфраструктури населених пунктів;

 •  теоретичні основи формування соціальної політики в регіоні, її 
завдання та цілі;



4

 • категорії та форми інституту партнерства між владою та недер-
жавним сектором при наданні громадських послуг;

уміти:
	 •	 	застосовувати	 теоретичні	 знання	 в	 практичній	 діяльності	 та	

оцінювати фактори, що впливають на формування і розвиток 
соціальної інфраструктури населених пунктів;

	 •	 	визначати	оптимальні	шляхи	розвитку	соціальної	інфраструк-
тури, впроваджувати нові підходи щодо її удосконалення;

	 •	 	застосовувати	нові	форми	та	методи	управління	соціальною	ін-
фраструктурою в населених пунктах;

	 •	 	реалізовувати	системний	підхід	щодо	визначення	стратегії	роз-
витку соціальної інфраструктури населених пунктів;

	 •	 	застосовувати	положення	нормативно-правової	бази,	що	вре-
гульовують розвиток соціальної інфраструктури населених 
пунк тів;

	 •	 	оцінювати	переваги	кожного	із	секторів	територіальної	громади	
у процесі надання громадських послуг і на цій основі покра-
щувати практику їх організації;

мати навички:
·	•	 аналізу	економічного	стану	соціальної	інфраструктури;
	 •	 	планування,	організації	та	контролю	за	виконанням	завдань	дер-

жавних, регіональних, галузевих (міжгалузевих) програм і про-
ектів соціального розвитку відповідної території або сфери еко-
номічної діяльності;

	 •	 	визначення	ефективності	чинних	форм	і	методів	управління	со-
ціальною інфраструктурою населених пунктів;

	 •	 	економічного	розвитку	територій	окремих	сфер	діяльності,	вив-
чення вітчизняного і зарубіжного досвіду.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Соціальна інфраструктура регіону 
як об’єкт регіонального управління 

1 Сутність і зміст соціальної інфраструктури

2 Основні організаційно-правові форми господарювання

3 Фінансове забезпечення функціонування об’єктів 
соціальної інфраструктури

Змістовий модуль ІІ. Управління соціальною 
інфраструктурою

4 Основні принципи управління соціальною сферою

5 Система управління соціальною інфраструктурою

6 Управління розвитком соціальної інфраструктури села

7 Управління соціальною інфраструктурою в зарубіжних 
країнах

Змістовий модуль ІІІ. Система регіонального розселення 
та програмно-цільовий метод управління соціальною 
інфраструктурою регіонів

8 Система регіонального розселення та правові аспекти 
її функціонування

9 Програмно-цільовий метод управління соціальною 
інфраструктурою регіонів

Разом годин: 54
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ”

Змістовий модуль І. Соціальна інфраструктура регіону
як об’єкт регіонального управління

Тема 1. Сутність і зміст соціальної інфраструктури

Зміст поняття “соціальної інфраструктури”. Роль і місце соці альної 
інфраструктури в розвитку регіону, життєзабезпечення населення. 
Взаємозв’язок і відмінності соціальної та виробничої інфраструк-
тур. Характеристика сучасного стану соціальної інфраструктури. 
Функції та основні фактори, які впливають на рівень розвитку соці-
альної інфраструктури. Державна підтримка розвитку соціальної ін-
фраструктури. Загальні положення та механізм реорганізації об’єктів 
соціальної інфраструктури.

Література [1; 3–4; 6; 8; 10; 16; 19; 29–31; 33; 35; 46; 49;
52; 53; 58–60; 62; 64; 65; 67; 68; 70–71]

Тема 2. Основні організаційно-правові форми господарювання

Поняття економічної категорії власність, її основні форми. Су-
б’єкти права комунальної власності та складові права комунальної 
власності. Основні положення реорганізації об’єктів соціальної ін-
фраструктури. Об’єкти соціальної інфраструктури, які підлягають 
безплатній передачі в комунальну власність. Порядок передачі об’-
єктів соціальної інфраструктури в комунальну власність. Основні 
джерела формування комунальної власності. Основні способи ре-
організації підприємств соціальної інфраструктури. Основні органі-
заційно-правові форми господарювання в галузях соціальної інфра-
структури, які можуть бути створені у процесі реорганізації. Основні 
вимоги до реєстрації нових формувань. Специфіка розробки установ-
чих документів створення та функціонування підприємства. Основні 
розділи, які містить установчий договір підприємства.

Література [1; 7; 17; 27; 31; 33; 42; 44; 45; 50; 61; 66; 72]
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Тема 3. Фінансове забезпечення функціонування об’єктів 
соціальної інфраструктури

Поняття “державний” і “місцевий бюджет”. Основні види пода-
тків і зборів, які містить місцевий бюджет. Джерела, за рахунок яких 
здійснюється фінансове забезпечення функціонування об’єктів соці-
альної інфраструктури. Види кредитів, які надаються підприємствам 
і установам соціального призначення. Фінансові розрахунки, які ви-
конують місцеві органи управління після передачі об’єктів соціаль-
ної інфраструктури в комунальну власність. Види податків і зборів 
(обов’язкових платежів). Особливості оподаткування підприємств, 
на балансі яких перебувають об’єкти соціального призначення. Під-
приємства й установи, які не сплачують комунальний податок. Види 
підприємств, які мають пільги щодо сплати податку на прибуток під-
приємства.

Література [1; 17; 23; 31; 33; 54; 71]

Змістовий модуль ІІ. Управління соціальною інфраструктурою

Тема 4. Основні принципи управління соціальною сферою

Поняття управління. Єдність принципів управління соціальною 
сферою та матеріальним виробництвом. Удосконалення механізму 
управління об’єктами соціальної інфраструктури.

Література [1; 21; 26; 31; 33]

Тема 5. Система управління соціальною інфраструктурою

Основні важелі, які містить система економічного регулювання 
соціального розвитку населеного пункту. Класифікація методів дер-
жавного економічного регулювання та форм, в яких вона виявляєть-
ся. Основні важелі державного регулювання. Поняття економічної 
стратегії. Зміст поняття “стратегія соціально-економічного розвитку 
адміністративного району”. Принципи та особливості стратегії соці-
ально-економічного розвитку району. Функції, які належать до си-
стеми управління соціальною розбудовою територій. Повноваження, 
які має система загальнодержавного регулювання комплексного роз-
витку території. Поняття функції передбачення та її форми. Розме-
жування понять “прогнозування”, “програмування” і “планування”. 
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Значення розробки соціальних нормативів. Сфери, в яких застосову-
ються державні соціальні стандарти, нормативи та гарантії їх забез-
печення. Форми, в яких визначаються і діють соціальні гарантії. Ва-
ріанти управління об’єктами соціального призначення, що передані в 
комунальну власність.

Література [1; 9; 21; 26; 31; 33]

Тема 6. Управління розвитком соціальної інфраструктури 
села

Особливості управління соціальною інфраструктурою населе-
них пунктів в умовах ринкової економіки. Тенденції еволюції форм 
і методів управління соціальною інфраструктурою. Законодавчо-
нормативна регламентація управління соціальною інфраструк-
турою в Україні. Організаційна система управління соціальною 
інфраструктурою на загальнодержавному та місцевому рівнях. 
Варіанти управління об’єктами, які після реорганізації сільсько-
господарського підприємства передані в комунальну власність. 
Функції й обов’язки державної та місцевої влад, органів місцевого 
самоврядування в галузі управління об’єктами соціальної сфери. 
Залучення до участі в розвитку соціальної інфраструктури недер-
жавних організацій і населення.

Література [1; 7; 11–15; 18; 20; 22; 24;
25; 28; 30; 32; 37; 52; 55–57]

Тема 7. Управління соціальною інфраструктурою 
в зарубіжних країнах

Розвиток соціальної інфраструктури в економічно розвинених 
країнах світу: Західна Європа, Сполучені Штати Америки, Канада, 
Японія, Китай та ін. Форми і методи впливу центральних і місце-
вих органів влади, органів місцевого самоврядування на розвиток 
соціальної інфраструктури. Залучення населення до інвестування, 
створення та функціонування об’єктів соціальної інфраструктури. 
Можливість і доцільність використання в Україні досвіду зарубіжних 
економічно розвинених держав.

Література [1; 3; 10; 34; 59;]
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Змістовий модуль ІІІ. Система регіонального розселення 
та програмно-цільовий метод управління 
соціальною інфраструктурою регіонів

Тема 8. Система регіонального розселення та правові 
аспекти її функціонування

Зміст поняття “розселення”. Форми поселенської мережі (міські 
та сільські поселення, їх загальні критерії). Стан, характеристика та 
основні етапи розвитку поселенської мережі. Шляхи і методи приско-
реного розвитку соціальної інфраструктури в деградуючих поселен-
нях. Правові засади виконання місцевими органами державної влади 
і самоврядування функції щодо регіонального розселення. Державні 
гарантії соціального обслуговування громадян. Основні функції те-
риторіальної громади населеного пункту. 

Література [1; 2; 31; 36; 40; 43; 48]

Тема 9. Програмно-цільовий метод управління соціальною 
інфраструктурою регіонів 

Особливості стану й організації управління соціальною інфра-
структурою в міських і сільських районах, у малих і великих мі-
стах. Розробка прогнозів розвитку соціальної інфраструктури в 
регіонах. Розробка регіональних програм комплексного розвитку 
соціальної інфраструктури та організація контролю за їх виконан-
ням з боку держави, підприємств, населення. Організація діяль-
ності об’єктів соціальної інфраструктури в монофункціональних 
містах, де виводяться з експлуатації фізично зношені та морально 
застарілі містоутворюючі підприємства. Роль і місце статуту тери-
торіальної громади у становленні та розвитку місцевого самовря-
дування.

Література [1; 5; 31; 36; 38; 39; 41; 48; 51; 63; 69]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Цілі, завдання та пріоритети регіональної соціальної політики.
 2. Державна регіональна політика розвитку соціальної інфраструк-

тури населених пунктів.



10

 3. Інфраструктура послуг і соціальні проблеми.
 4. Критерії і показники стану соціальної інфраструктури регіону 

(міста).
 5. Шляхи і методи прискореного розвитку соціальної інфраструк-

тури в депресивних районах.
 6. Роль соціальної інфраструктури в комплексному розвитку міста, 

селища міського типу, села.
 7. Особливості регулювання та управління соціальною інфраструк-

турою в умовах ринкової економіки.
 8. Законодавчо-нормативна регламентація управління соціальною 

інфраструктурою в Україні.
 9. Програмно-цільові методи управління комплексним розвитком 

соціальної інфраструктури населених пунктів.
10. Функції і завдання державних, місцевих органів виконавчої вла-

ди, органів місцевого самоврядування у сфері регулювання та 
управління соціальною інфраструктурою.

11. Залучення до участі в розвитку соціальної інфраструктури не-
урядових організацій і населення.

12. Розробка регіональних програм комплексного розвитку соціаль-
ної інфраструктури населених пунктів.

13. Форми і методи впливу центральних і місцевих органів влади, 
органів місцевого самоврядування на розвиток соціальної інфра-
структури.

14. Залучення населення до інвестування, створення і функціону-
вання об’єктів соціальної інфраструктури.

15. Шляхи та методи утримання і розвитку соціальної інфраструк-
тури.

16. Фінансування та ціноутворення в галузях соціальної інфра-
структури.

17. Розвиток договірних відносин у сфері надання комунальних по-
слуг.

18. Альтернативні форми управління житлово-комунальним госпо-
дарством міста.

19. Основні шляхи вирішення організаційно-економічних проблем 
житлово-комунального господарства міста.

20. Демонополізація і конкуренція на ринку житлово-комунальних 
послуг.
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21. Особливості формування цін і тарифів на житлові та комунальні 
послуги.

22. Реформування комунального господарства міста.
23. Шляхи удосконалення системи соціального захисту населення 

міста (селища міського типу, села).
24. Управління санітарним очищенням міста (селища міського типу, 

села) та озеленення його території.
25. Дослідження стану та перспектив розвитку соціальної інфра-

структури населених пунктів.
26. Організаційні основи реформування сфери надання житлових 

послуг у місті.
27. Повноваження міських органів влади в управлінні соціальною 

інфраструктурою.
28. Формування ринку комунікаційних послуг та його особливості.
29. Заходи щодо розширення і вдосконалення мережі підприємств 

транспорту і зв’язку.
30. Шляхи реформування системи управління соціальною сферою 

сільських територій.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

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

Контрольна робота виконується на скріплених сторінках формату 
А4. На титульній сторінці вказуються: назва дисципліни (“Соціаль-
на інфраструктура населених пунктів”); прізвище, ім’я, по батькові 
студента; домашня адреса; номер групи. Контрольна робота повин-
на містити план і список літератури. На останній сторінці ставиться 
дата виконання роботи та підпис студента. Роботу необхідно здати в 
наукову частину в установлений термін.

У контрольній роботі студент повинен використовувати віт-
чизняні та зарубіжні інформаційні матеріали, самостійно прово-
дити пошук документальної та фактографічної інформації, здійс-
нювати систематизацію та узагальнення даних, виявляти ключові 
моменти, використовувати електронну пошту та телеконференції, 
застосовуючи методи пошуку в мережі Інтернет. Здійснювати ре-
ферування документів, формуючи власні погляди на явища, події 
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та процеси. Виявляти закономірні зв’язки в досліджуваній про-
блематиці, застосовуючи методи дослідження соціальних проце-
сів, прогнозувати тенденції розвитку соціальної інфраструктури 
населених пунктів.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Сутність соціальної інфраструктури, особливості її функціо-
нування.

 2. Функціональне призначення соціальної інфраструктури.
 3. Види класифікації об’єктів соціального призначення за мобіль-

ністю та місцем надання послуг.
 4. Основні фактори, що впливають на розміщення об’єктів соці-сновні фактори, що впливають на розміщення об’єктів соці-

альної інфраструктури в сільській місцевості.
 5. Поняття економічної категорії власності, її основні форми.
 6. Хто виступає суб’єктом права комунальної власності та складові 

права комунальної власності?
 7. Основні положення реорганізації об’єктів соціальної інфра-

структури.
 8. Які об’єкти соціальної інфраструктури підлягають безплатній 

передачі в комунальну власність?
 9. Як відбувається передача об’єктів соціальної інфраструктури в 

комунальну власність?
10. Основні джерела формування комунальної власності.
11. Основні способи реорганізації підприємств соціальної інфра-

структури.
12. Які основні організаційно-правові форми господарювання в 

галузях соціальної інфраструктури можуть бути створені у 
процесі реорганізації?

13. Основні вимоги до реєстрації нових формувань.
14. Специфіка розробки установчих документів створення та 

функціонування підприємства.
15. Основні розділи установчого договору підприємства.
16. Сформулюйте поняття “державний”, “місцевий бюджет”.
17. Які основні види податків і зборів містить місцевий бюджет?
18. За рахунок яких джерел здійснюється фінансове забезпечення 

функціонування об’єктів соціальної інфраструктури?
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19. Які види кредитів надаються підприємствам і установам со-
ціального призначення?

20. Які фінансові розрахунки виконують місцеві органи управлін-
ня після передачі об’єктів соціальної інфраструктури в кому-
нальну власність?

21. Види податків і зборів (обов’язкових платежів).
22. Особливості оподаткування підприємств, на балансі яких пе-

ребувають об’єкти соціального призначення.
23. Які підприємства й установи не сплачують комунальний по-

даток?
24. Які види підприємств мають пільги щодо сплати податку на 

прибуток підприємства?
25. Що таке управління? У чому єдність принципів управління 

соціальною сферою та матеріальним виробництвом?
26. Сформулюйте головну мету вдосконалення економічного ме-

ханізму управління соціальним розвитком села.
27. Що передбачає удосконалення механізму управління об’єкта-

ми соціальної інфраструктури?
28. Які основні важелі містить система економічного регулюван-

ня соціального розвитку населеного пункту?
29. Яка існує класифікація методів державного економічного ре-

гулювання та в яких формах вона виявляється?
30. Основні важелі державного регулювання.
31. Що таке економічна стратегія?
32. Зміст поняття “стратегія соціально-економічного розвитку ад-

міністративного району”.
33. Принципи та особливості стратегії соціально-економічного 

розвитку району?
34. Які функції належать до системи управління соціальною роз-

будовою територій?
35. Які повноваження має система загальнодержавного регулю-

вання комплексного розвитку територій.
36. Що таке функція передбачення? Які її форми Ви знаєте? Чим 

відрізняються такі поняття, як “прогнозування”, “програму-
вання” і “планування”?

37. Для чого необхідна розробка соціальних нормативів?
38. В яких сферах застосовуються державні соціальні стандарти, 

нормативи та гарантії їх забезпечення?
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39. В яких формах визначаються і діють соціальні гарантії?
40. Які існують варіанти управління об’єктами соціального при-

значення, що передані в комунальну власність?
41. Дайте визначення поняття “населений пункт”. Які види населе-

них пунктів Ви знаєте?
42. Які фактори зумовили високі темпи урбанізації в Україні?
43. Що лежить в основі поділу поселень на міські та сільські?
44. На які категорії розподіляються міста?
45. Основні ознаки монофункціональних міст.
46. Що таке сільська поселенська мережа?
47. Основні етапи розвитку сільської поселенської мережі.
48. Якими основними показниками характеризується сільська по-

селенська мережа?
49. Що таке людність і густота поселенської мережі?
50. Як визначається показник густоти населення?
51. Чим відрізняється поділ сільської поселенської мережі від ха-

рактеру зайнятості населення?
52. Що таке деградуючі та безлюдні села?
53. За якими критеріями визначаються райони демографічної та 

поселенської кризи?
54. Які суб’єкти належать до механізму регулювання соціального 

облаштування сільських територій?
55. Що таке господарська територія сільських поселень?
56. Специфіка та переваги програмно-цільового методу управлін-

ня комплексним розвитком регіону.
57. Сформулюйте основні критерії виділення проблем, які розв’я-

зуються програмним способом.
58. На які типи розподіляються програми?
59. Які основні елементи містить програма?
60. Що таке комплексна програма?
61. Особливість структури державного управління соціально-еко-

номічним розвитком.
62. Розкрийте основний зміст системи показників соціального роз-

витку населеного пункту.
63. За яких умов здійснюють розрахунки основних показників про-

грами?
64. Основні джерела фінансового забезпечення програми.
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65. Сформулюйте загальні принципи державного прогнозування 
соціально-економічного розвитку регіону.

66. Які основні положення мають бути відображені у програмних 
документах соціально-економічного розвитку регіону?

67. На який період розробляються соціальні програми?
68. Який орган виконує функції управління об’єктами соціального 

призначення? Назвіть основні з них.
69. На основі яких чинників визначається базовий державний со-

ціальний стандарт?
70. Що таке статут територіальної громади? Його зміст і мета.
71. Які основні функції покладені на територіальну громаду в 

сільській місцевості?
72. Які нові види торговельних підприємств і організацій започат-

ковано в Росії?
73. Які розбіжності існують у внутрішній торгівлі Західної та Схід-

ної Європи?
74. Які функції виконує служба житлово-комунального господар-

ства міст?
75. Які основні принципи покладено в основу соціального забез-

печення громадян Західної Європи?
76. Види соціального страхування населення країн Європи.
77. За яким показником визначають рівень розвитку вищої осві-

ти?
78. Яка участь і роль держави у розвитку соціальної інфраструкту-

ри США?
79. Особливості системи освіти Канади.
80. Які види медичного обслуговування застосовують у країнах 

Азійсько-Тихоокеанського регіону?
81. За якими принципами здійснюється освітянська підготовка на-

селення в Австралії?
82. Чим відрізняється сучасна соціальна інфраструктура Афри-

канського континенту від інших регіонів світу?
83. Яку роль відіграють міста як центри розвитку культури і науки 

в країнах Африки?
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