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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 «Соціальна політика органів місцевого самоврядування» - одна з 

дисциплін, що належить до тих, які створюють основну базу знань, необхідну для 

ефективної підготовки  фахівців в гуманітарній сфері, а також для органів 

місцевого самоврядування і державного управління, галузей комунального 

господарства та соціальної інфраструктури населених пунктів.  

 Підготовка фахівців управлінського та гуманітарного напрямків має на меті 

дати слухачам теоретичні знання та виробити в них практичні навики 

опрацьовувати й обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються актуальних 

проблем розвитку місцевого самоврядування, державного управління, економіки та 

соціальної інфраструктури міст, селищ і сіл, а також взаємодії органів місцевого 

самоврядування і держаного управління на місцях щодо створення ефективної 

системи соціального забезпечення та соціальної підтримки найбільш вразливих 

верств населення. 

У зв’язку з цим у програмі вивчення дисципліни «Соціальна політика органів 

місцевого самоврядування» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 

міститься як теоретичний матеріал, так і специфіка застосування отриманих знань 

та навичок на практиці. 

У ході вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з теоретико-

методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою, завданнями та функціями 

дисципліни, розглядають практичні механізми реалізації соціальної політики 

органами місцевого самоврядування.  

Поглиблене вивчення дисципліни дасть змогу студентам знати:  

- сутність та основні поняття дисципліни, відмінність соціальної політики від 

інших напрямків діяльності органів місцевого самоврядування; 

- особливості взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної 

влади на місцях в реалізації соціальної політики; 

- нормативно-правове забезпечення реалізації соціальної політики органами 

місцевого самоврядування; 

- основні напрямки соціальної політики органів місцевого самоврядування; 
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- роль соціальної інфраструктури населених пунктів в реалізації соціальної 

політики, структуру та особливості управління соціальною інфраструктурою міст, 

селищ і сіл; 

- фінансове забезпечення та проекти органів місцевого самоврядування щодо 

реформування розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів; 

- розвиток ринку праці та зайнятості на регіональному і місцевому рівнях; 

- особливості взаємодії органів державної влади на місцях і органів місцевого 

самоврядування щодо зменшення бідності та безробіття населення; 

- специфіку розвитку соціальної роботи в населених пунктах і в системі місцевого 

самоврядування, особливості становлення волонтерської діяльності в Україні як 

одного з найновіших напрямків соціальної роботи; 

- механізми організації соціальної політики органами місцевого самоврядування та 

особливості управління нею; 

- діяльність органів місцевого самоврядування щодо сталого розвитку соціальної 

сфери, системи соціального забезпечення і соціальної підтримки в територіальних 

громадах; 

- характерні особливості формування соціальної політики органами місцевого 

самоврядування в різних сферах життєдіяльності: матеріально-фінансовому 

забезпеченні розвитку міст, в галузях житлово-комунального господарства, 

громадського харчування, торговельного і побутового обслуговування населення, в 

сфері освіти та науки, охорони здоров’я, культури і мистецтва, фізкультури та 

спорту; 

- здійснення контролю з боку органів місцевого самоврядування та в системі 

місцевого самоврядування, а також державного контролю, щодо розвитку 

соціальної сфери в населених пунктах.   

 Отже, програма навчальної дисципліни «Соціальна політика органів місцевого 

самоврядування» спрямована на те, щоб дати слухачам знання теоретичних основ 

дисципліни та застосування здобутих знань, умінь і навичок на практиці.  

  Дисципліна «Соціальна політика органів місцевого самоврядування»  

викладатиметься з урахуванням найсучасніших інтерактивних методик. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»  

 

№п/

п 

Назва змістового модуля та теми 

 Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

1 

 

Сутність та головні ознаки соціальної політики органів місцевого 

самоврядування  

2 2. Нормативно-правове забезпечення соціальної політики органів 

місцевого самоврядування 

 

 

Змістовий модуль 2. Механізми та основні напрямки реалізації 

соціальної політики органів місцевого самоврядування 

3 Комплекс соціальної інфраструктури. Фінансове забезпечення розвитку 

соціальної інфраструктури населених пунктів.  

4 Політика органів місцевого самоврядування в сфері управління 

соціальною інфраструктурою населених пунктів  

5 Ринок праці і зайнятість. Бідність та шляхи її подолання. 

6 Організація системи соціальної політики органів місцевого самоврядування та 

управління нею 

7 Політика органів місцевого самоврядування зі сталого розвитку соціальної 

сфери міст та соціального захисту населення 

8 Політика органів місцевого самоврядування в сфері освіти, науки та 

охорони здоров'я 

9 Політика органів місцевого самоврядування в галузі культури, мистецтва, 

фізкультури та спорту 

10 Експериментальна перевірка оцінки результуючої діяльності персоналу 

органів місцевого самоврядування. Система соціального контролю з боку 

органів місцевого самоврядування. 
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Разом годин: 120 

 

Зміст 

дисципліни 

«Соціальна політика органів місцевого самоврядування» 

 Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

       Тема 1. Основні поняття дисципліни 

 Соціальна політика органів місцевого самоврядування як навчальна 

дисципліна. Об’єкт та предмет дисципліни. Функції дисципліни. Роль органів 

державного управління в реалізації соціальної політики в населених пунктах. 

Взаємодія органів державного управління та місцевого самоврядування. Головні 

перешкоди на шляху до ефективної реалізації соціальної політики органів 

місцевого самоврядування. Соціальна інфраструктура населених пунктів як об’єкт 

соціальної політики. Основні сфери соціальної політики органів місцевого 

самоврядування. 

                                             Література [6; 10; 18; 30; 31; 39; 44; 52-55; 57; 58]   

   Тема 2. Нормативно-правове забезпечення соціальної політики органів 

місцевого самоврядування  

 Законодавче забезпечення організаційно-правового регулювання місцевого 

самоврядування в контексті проведення соціальної політики. Основні нормативно-

правові акти з соціальної політики. Повноваження муніципалітетів у галузі 

бюджету, фінансів та цін. Повноваження муніципалітетів щодо управління 

комунальною власністю. Повноваження муніципалітетів в галузі житлово-

комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, 

громадського харчування, транспорту та зв’язку, будівництва. Повноваження у 

сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту. Повноваження у 

сфері соціального захисту населення. 

Література [4; 6; 12-17; 22; 31; 54] 
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 Змістовий модуль 2. Механізми та основні напрямки реалізації соціальної 

політики органів місцевого самоврядування  

 Тема 3. Комплекс соціальної інфраструктури. Фінансове забезпечення 

розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів.   

 Поняття соціальної інфраструктури. Об’єкти соціальної інфраструктури 

населених пунктів. Особливості розвитку інфраструктури підприємств торгівлі та 

побутового обслуговування населення. Заклади освіти та культури.                                                             

Специфіка розміщення та розвитку інфраструктури житлово-комунального 

господарства. Джерела, за рахунок яких здійснюється фінансове забезпечення 

функціонування об'єктів соціальної інфраструктури. Видатки бюджетів на розвиток 

галузей інфраструктури соціально-побутового призначення. Видатки бюджетів на 

утримання галузей інфраструктури соціально-культурного призначення. 

Література [5; 6; 15; 19; 20; 22; 23; 25-28; 31; 32; 37; 43; 45-52; 55; 56] 

 Тема 4. Політика органів місцевого самоврядування в сфері управління 

соціальною інфраструктурою населених пунктів  

 Управління розвитком соціальної інфраструктури населених пунктів. Законодавчо-

нормативна регламентація управління соціальною інфраструктурою в Україні.  

Програмно-цільовий метод управління соціальною інфраструктурою регіону. 

Організаційна система управління соціальною інфраструктурою населених пунктів 

на загальнодержавному та регіональному рівнях. Функції та обов’язки державної, 

місцевої влад, органів місцевого самоврядування у сфері управління об’єктами 

соціальної інфраструктури. Залучення до участі в розвитку соціальної 

інфраструктури недержавних організацій і населення.  

Література [5; 6; 15; 18-20; 22; 23; 25-28; 31-33; 37; 43; 45-52; 56] 

 Тема 5. Ринок праці і зайнятість. Бідність та шляхи її подолання 

 Ринок праці. Робоча сила, її показники та методи їх визначення. Міграція робочої 

сили та її вплив на ринок праці. Зайнятість і реалізація трудової активності. Види 

зайнятості. Проблема безробіття та ситуація на ринку праці в Україні. Діяльність органів 

самоврядування щодо зниження та подолання безробіття. Бідність як соціальне явище та 

її поширення в Україні. Критерії визначення та показники бідності. Діяльність органів 

місцевого самоврядування щодо підтримки державних соціальних стандартів. Участь 
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органів місцевого самоврядування в пом’якшенні та подоланні бідності. 

Література [10; 17-19; 22; 30; 39; 41; 57] 

    
 

 

 Тема 6. Організація системи соціальної політики органів місцевого 

самоврядування та управління нею 

 Організаційно-правова сфера соціальної політики та соціального захисту. Органи 

законодавчої та виконавчої влади, які формують засади, напрямки розвитку і реалізації 

завдань соціальної політики. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування, які реалізують соціальні програми розвитку територій. Діяльність 

органів місцевого самоврядування з кадрового та інформаційного забезпечення соціальної 

політики. Сутність та мета соціальної роботи. Соціальна робота як практичний вид 

діяльності органів місцевого самоврядування. Взаємозв’язок та взаємовплив соціальної 

політики і соціальної роботи органів місцевого самоврядування. Технології соціальної 

роботи. Розвиток соціальної та волонтерської діяльності громадян. Управління соціальної 

роботою в системі органів місцевого самоврядування. 

 Література [10; 17-19; 22; 30; 31; 36; 39; 41; 54; 57]  

 Тема 7. Політика органів місцевого самоврядування зі сталого розвитку 

соціальної сфери міст та соціального захисту населення 

 Сутність та головні особливості політики органів місцевого самоврядування в 

соціальній сфері. Повноваження органів місцевого самоврядування в справі 

соціального забезпечення населення згідно з Конституцією України.                                                                                                       

Законодавче забезпечення розвитку соціальної сфери міст. Соціальна підтримка 

малозабезпечених та непрацездатних громадян з боку органів місцевого 

самоврядування. Соціальні пільги в Україні. Основні види соціальних пільг.  

Проблема безробіття в містах України та заходи органів місцевого самоврядування 

щодо його подолання. Поняття, ознаки та види соціальних ризиків. Здійснення 

соціального обслуговування населення з боку муніципальних установ. Питання 

реформування управління соціальними відносинами в містах України.  

Література [1-3; 6; 18-19; 21; 25; 41; 53-55] 
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 Тема 8. Політика органів місцевого самоврядування в сфері освіти, науки  

та охорони здоров'я 

 Сутність та особливості муніципального управління закладами освіти та науки. 

Основні принципи і функціонування системи освіти та науки. Прогнозування 

розвитку освіти. Фінансування освіти та науки в Україні. Сутність та значення 

політики органів місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я населення. 

Компетенція місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування в сфері охорони здоров'я. Прогнозування розвитку охорони 

здоров'я. Фінансове забезпечення галузі охорони здоров'я.  

 Література [11-14; 19; 22; 24; 31-33; 42; 54]   

 Тема 9. Політика органів місцевого самоврядування в сфері культури, 

мистецтва,  фізкультури та спорту 

 Сутність політики органів місцевого самоврядування в сфері культури та 

мистецтва. Завдання і повноваження органів місцевого самоврядування з 

регулювання суспільних відносин у сфері культури. Прогнозування розвитку 

культурної галузі в Україні. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення 

розвитку культури. Основні напрямки політики органів місцевого самоврядування 

з розвитку фізкультури і спорту. Прогнозування розвитку фізкультури і спорту в 

містах України. Джерела фінансування закладів фізкультури і спорту. 

Особливості муніципального управління закладами фізкультури і спорту. 

Література [19; 22; 25; 29; 31-33; 54] 

 Тема 10. Експериментальна перевірка оцінки результуючої діяльності 

персоналу органів місцевого самоврядування. Система соціального контролю з 

боку органів місцевого самоврядування. 

 Обґрунтування експерименту і технології його проведення на конкретному 

соціальному об’єкті (у місті). Особливості втілення в життя експерименту.  

Соціальна ефективність цільового управління за кінцевими результатами 

діяльності персоналу органів місцевого самоврядування. Антропосоціальна 

сутність державного управління. Справжня демократизація процесу державного 

управління на базисному рівні. Гіпотетична ефективність управлінської діяльності 

органів місцевого самоврядування. Гіпотетична оцінка результуючої діяльності 
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персоналу органів місцевого самоврядування. Процес цілеспрямованої трудової 

діяльності персоналу органів місцевого самоврядування.  

                                Література [6-9; 34; 35; 38; 40]  
 

 

 

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. На 

титульній сторінці вказуються: назва дисципліни («Соціальна політика органів 

місцевого самоврядування»); прізвище, ім’я, по батькові студента, домашня адреса; 

номер групи. Контрольна робота має містити план і список літератури та повинна 

складатися з вступу, кількох розділів та висновків. На останній сторінці ставиться 

дата виконання роботи та підпис студента. Роботу необхідно здати в наукову 

частину в установлений термін.  

 У ході написання контрольної роботи студент має використовувати вітчизняні 

та іноземні інформаційні матеріали, самостійно проводити пошук документальної 

та фактографічної інформації, здійснювати систематизацію та узагальнення даних, 

виявляти ключові моменти, використовувати електронну пошту та 

телеконференції, застосовуючи методи пошуку в мережі Інтернет. 

 До заліку чи іспиту студент допускається, якщо контрольну роботу оцінено 

позитивно. 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Теоретико-методологічні засади дисципліни. 

2. Головні ознаки соціальної політики органів місцевого самоврядування. 

3. Взаємодія органів державного управління та місцевого самоврядування в 

реалізації соціальної політики. 

4. Нормативно-правове забезпечення соціальної політики органів місцевого 

самоврядування. 

5. Законодавство Верховної Ради України з розвитку соціальної політики органів 



11 
 
місцевого самоврядування. 

6. Локальні нормативно-правові акти з розвитку соціальної політики органів 

місцевого самоврядування. 

7. Комплекс соціальної інфраструктури населених пунктів України. 

8. Складові соціальної інфраструктури населених пунктів.  

9. Джерела фінансування об’єктів соціальної інфраструктури населених пунктів. 

10. Політика органів місцевого самоврядування в сфері управління соціальною 

інфраструктурою населених пунктів. 

11. Єдність принципів управління соціальною сферою та матеріальним виробництвом. 

12.  Роль органів місцевого самоврядування в управлінні соціальною інфраструктурою 

населених пунктів. 

13. Ринок праці і зайнятість.  

14. Бідність та шляхи її подолання з боку органів місцевого самоврядування.  

15. Взаємодія органів державного управління та місцевого самоврядування щодо 

подолання бідності. 

16. Організація системи соціальної політики органів місцевого самоврядування та 

управління нею. 

17. Управління соціальною політикою органів місцевого самоврядування. 

18. Загальна характеристика волонтерської діяльності. 

19. Сутність та головні особливості політики органів місцевого самоврядування в 

соціальній сфері. 

20. Особливості соціальної підтримки малозабезпечених та непрацездатних 

громадян з боку органів місцевого самоврядування. 

21. Заходи муніципальних властей щодо подолання безробіття в містах України. 

22.  Політика органів місцевого самоврядування в сфері освіти та науки. 

23.  Політика органів місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я. 

24.  Муніципальне управління закладами освіти та охорони здоров'я. 

25. Політика органів місцевого самоврядування в сфері культури. 

26. Політика органів місцевого самоврядування в сфері фізкультури.  

27. Політика органів місцевого самоврядування в сфері спорту. 

28.  Регіональні особливості експериментальної перевірки оцінки результуючої 
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діяльності персоналу органів місцевого самоврядування. 

29. Регіональні особливості розвитку системи соціального контролю з боку органів 

місцевого самоврядування.  

30.  Принципи та методи здійснення соціального контролю з боку органів 

місцевого самоврядування. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Розкрийте сутність соціальної політики. 

2. Назвіть головні ознаки соціальної політики. 

3. У чому полягає предмет дисципліни? 

4. Розкрийте об’єкт дисципліни. 

5. Висвітліть мету та завдання дисципліни. 

6. Назвіть основні функції дисципліни. 

7. У чому полягає соціальна політика органів місцевого самоврядування? 

8. Назвіть основні складові соціальної інфраструктури населених пунктів. 

9.  Вкажіть основні сфери соціальної політики органів місцевого самоврядування. 

10. Які основні види нормативно-правових актів регулюють соціальну політику 

органів місцевого самоврядування? 

11. Назвіть основні законодавчі акти України в галузі соціального захисту 

населення. 

12. Які повноваження мають органи місцевого самоврядування щодо соціального 

захисту населення? 

13.  Назвіть основні повноваження органів місцевого самоврядування в сфері освіти. 

14. Які власні повноваження мають органи місцевого самоврядування в сфері 

культури, фізкультури і спорту? 

15.  Яка роль належить Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" у 

здійсненні соціальної політики органами місцевого самоврядування? 

16. Які ви знаєте об’єкти соціальної інфраструктури населених пунктів?  

17. Висвітліть основні складові соціальної інфраструктури та об’єкти житлово-

комунального господарства.  

18. Покажіть характерні особливості розвитку інфраструктури закладів культури в 

населених пунктах. 
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19. Охарактеризуйте розвиток інфраструктури підприємств побутового 

обслуговування населення. 

20. Дайте оцінку особливостям управління комплексом соціальної інфраструктури. 

21. З яких джерел можуть фінансуватися об’єкти соціальної інфраструктури? 

22.  На який період затверджується Державний бюджет? 

23. У якій формі приймається основний фінансовий план держави? 

24. Які бюджети відносяться до бюджетів місцевого самоврядування? 

25. У якій формі приймається місцевий бюджет? 

26.  Яким нормативно-правовим актом встановлено систему податків в 

Україні? 

27.  Перерахуйте видатки на розвиток соціальної інфраструктури 

населених пунктів. 

28.  Які функції системи управління соціальною розбудовою територій 

районного, обласного та регіонального рівнів Ви знаєте? 

29. Якими пріоритетними напрямами, цілями, завданнями повинна 

визначатися стратегія соціально-економічного розвитку адміністративного району? 

30.  Які Ви знаєте форми передбачення? 

31.  Що розуміють під поняттям «планування»? 

32.  Яких Ви знаєте учасників прогнозування та програмування розвитку 

території відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України»? 

33.  На яких основних принципах ґрунтуються державне прогнозування та 

розробка програм економічного й соціального розвитку України? 

34.  З яких блоків складається орієнтована структура програми розвитку 

території? 

35.  За рахунок яких джерел відбувається фінансування програм? 

36.  Яка сутність програмного підходу в плануванні розвитку соціальної 

інфраструктури населених пунктів? 

37. Розкрийте сутність та зміст поняття "ринок праці". 

38.  Яким чином здійснюється міграція робочої сили в межах однієї країни? 

39.  Які ви знаєте основні форми безробіття? 
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40.  Висвітліть основні напрямки діяльності органів місцевого 

самоврядування щодо зниження безробіття в містах України. 

41.  Розкрийте сутність бідності як соціального явища. 

42.  Вкажіть основні критерії визначення бідності. 

43.  Охарактеризуйте особливості взаємодії органів державного управління 

та місцевого самоврядування щодо подолання бідності. 

44. Вкажіть основні напрямки волонтерської діяльності в Україні. 

45.  Яким чином органи місцевого самоврядування в Україні здійснюють 

соціальну політику? 

46.  Назвіть основні напрямки кадрового забезпечення соціальної політики 

органів місцевого самоврядування. 

47.  Хто здійснює інформаційне забезпечення соціальної політики органів 

місцевого самоврядування? 

48.  Дайте порівняльну характеристику волонтерської діяльності в Україні 

та за кордоном. 

49.  Покажіть взаємозв’язок соціальної політики та соціальної роботи. 

50.  У чому полягає ефективність соціальної роботи органів місцевого 

самоврядування? 

51.  Назвіть основні напрямки здійснення соціальної роботи. 

52.  У чому полягає специфіка управління соціально-економічним 

розвитком міст? 

53. Охарактеризуйте головні особливості політики органів місцевого 

самоврядування в соціальній сфері.  

54.  У чому полягає соціальна підтримка малозабезпечених та 

непрацездатних громадян з боку органів місцевого самоврядування?  

55.  Які органи місцевого самоврядування здійснюють соціальне 

обслуговування населення? 

56.  Які існують види соціальних пільг?  

57.  Охарактеризуйте заходи органів місцевого самоврядування, які 

спрямовані на зменшення рівня безробіття в містах України. 

58.  Що таке соціальні ризики? Назвіть основні види соціальних ризиків. 
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59.  Які ви знаєте локальні нормативно-правові акти з соціального 

забезпечення та соціальної підтримки населення? 

60.  Дайте характеристику освіти як галузі соціальної сфери. 

61.  На яких принципах ґрунтується політика органів місцевого 

самоврядування в галузі освіти та науки? 

62.  Назвіть основні повноваження органів місцевого самоврядування в галузі 

освіти та науки. 

63.  Які джерела формування коштів середнього загальноосвітнього 

навчального закладу ви знаєте? 

64.  Які ви знаєте основні джерела фінансування наукових установ? 

65.  Назвіть джерела формування коштів державного дошкільного виховного 

закладу. 

66.  За рахунок яких коштів здійснюється фінансування вищих закладів 

освіти? 

67.  Охарактеризуйте охорону здоров'я як галузь соціальної сфери. 

68.  Назвіть основні функції органів місцевого самоврядування щодо 

реалізації муніципальної політики з охорони здоров'я. 

69.  Яким чином розраховується прогнозна нормативна потреба населення 

в медичних послугах? 

70.  Назвіть основні джерела фінансування закладів охорони здоров'я. 

71.  Охарактеризуйте культуру та мистецтво як галузь соціальної сфери. 

72.  Які ви знаєте основні цілі органів місцевого самоврядування в галузі 

культури та мистецтва? 

73.  У чому полягають основні завдання органів місцевого самоврядування в 

сфері культури та мистецтва? 

74.  На основі яких принципів ґрунтується політика органів місцевого 

самоврядування в галузі культури та мистецтва? 

75.  Що необхідно для відновлення музеїв, палаців, парків? 

76.  Назвіть джерела фінансування об’єктів культури та мистецтва. 

77.  Які установи належать до закладів культури? 

78.  Назвіть джерела фінансування закладів фізкультури та спорту. 



16 
 
79.  Висвітліть характерні особливості управління закладами фізкультури і 

спорту  з боку органів місцевого самоврядування. 

80.  Назвіть основні напрямки політики органів місцевого самоврядування з 

розвитку закладів фізкультури і спорту. 

81.  Охарактеризуйте правове становище органів управління фізичною 

культурою, спортом та туризмом. 

82.  Які спортивні товариства та спілки існують в Україні?  

83. Розкрийте сутність експериментальної перевірки.  

84.  Що таке експериментальна перевірка в органах місцевого самоврядування? 

85. Яким чином здійснюється перевірка діяльності персоналу органів 

місцевого самоврядування? 

86.  Що таке соціальний контроль? 

87. Розкрийте сутність поняття "антропосоціальна сутність державного 

управління".  

88. Встановіть гіпотетичну ефективність управлінської діяльності органів 

місцевого самоврядування.  

89. Висвітліть процес цілеспрямованої трудової діяльності персоналу органів 

місцевого самоврядування.  

90. У чому полягають регіональні особливості системи соціального контролю? 
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