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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
з дисципліни «СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА»
для студентів 3 курсу (4,0 р.н.) спеціальностей «Економіка підприємства»,
«Маркетинг» денної форми навчання
Змістовий модуль 1.
Соціальна економіка як основа розвитку соціально-орієнтованої держави
Тема 1
Історія розвитку соціальної економіки. Теоретичні основи соціальної економіки
1. Типи соціальної економіки: охлократичний, демократичний і олігархічний.
2. Основні напрями сучасного економічного життя.
3. Особливості соціальної економіки в перехідних умовах.
4. Міжнародний досвід соціалізації економіки.
Тема 2
Економічний розвиток країни та його соціалізація. Регіональні моделі соціальних
ринкових економік. Соціальні суперечності ринкового господарства та шляхи їх
розв’язання
1. Міжнародний досвід щодо соціалізації економіки.
2. Соціальна орієнтація держави.
3. Соціальні суперечності ринкового господарства і шляхи їх розв’язання.
4. Закономірності та тенденції формування соціальних суперечностей.
5. Організаційне забезпечення розв'язання суперечностей в соціальній економіці.
6. Механізм соціальної координації та напрями реалізації координації соціальної
економіки. Сутність механізму соціальної координації. Форми та напрями соціальної
координації.

Тема 3
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Інфраструктура соціальної економіки. Людина в системі соціально-економічних
відносин. Соціальний капітал нації
1. Види інфраструктури: виробнича, невиробнича (соціальна).
2. Складові інфраструктури: організаційна, матеріальна, кредитно-розрахункова,
інформаційна.
3. Соціальна стратифікація. Основні типи стратифікаційних систем.
4. Критерії соціальної та економічної стратифікації.
5. Сучасні підходи до вимірювання соціального капіталу нації.
Тема 4
Соціально-економічний прогрес людства. Проблеми «економічного» і
«соціального» прогресу
1. Роль економічного прогресу в розвитку суспільства.
2. Інституціональні зміни в управлінні економічним прогресом.
3. Особливості функціонування соціального управління економічним прогресом
в Україні.
4. Проблеми "економічного" і "соціального" прогресу.
Змістовий модуль 2
Соціальна політика держави
Тема 5
Держава в соціально орієнтованій ринковій економіці, її основні функції.
Соціальна політика у системі соціальної економіки. Головні напрямки соціальної
політики України. Соціальні аспекти державного регулювання національної економіки
1. Соціальна справедливість та економічна ефективність як стратегічна мета
соціальної політики.
2. Концепція сталого розвитку як основна теорія соціальної політики в сучасних
умовах.
Тема 6
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Соціальна безпека як складова національної безпеки держави
1. Методи діагностики рівня соціальної безпеки.
2. Самозабезпечення соціальної безпеки держави.
Тема 7
Система соціального захисту населення в Україні: проблеми і перспективи
розвитку. Державні соціальні гарантії у сфері доходів населення. Нерівність доходів і
проблема бідності
1. Доходи населення та їх класифікація. Номінальні, наявні, реальні та середні
доходи.
2. Нерівність і диференціація доходів, їх вимірювання (кратні показники, крива
Лоренца, коефіцієнт Джині). Проблеми диференціації доходів в Україні.
3. Розподіл і перерозподіл доходів. Особливості формування і розподілу доходів
в Україні.
Тема 8
Соціальне страхування у системі соціальної економіки.
1. Характеристика цільових страхових фондів. Кошти загальнодержавного
соціального страхування.
2. Порядок обчислення страхового стажу.
3. Особливості застосування податкової соціальної пільги відносно окремих
видів доходів.
4. Сучасні напрями реформування системи загальнодержавного соціального
страхування в Україні.
Тема 9
Особливості функціонування соціально значущих галузей економіки. Економіка
системи охорони здоров’я і фармації.
1. Специфічні

економічні

характеристики

економіки.
2. Фінансове забезпечення соціальної сфери.

соціально

значущих

галузей
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Тема 10
Соціальна політика і освіта. Місце та роль вищої освіти у сучасному
суспільстві
1. Показники рівня освіти, охорони здоров'я, духовного потенціалу населення.
2. Вартісна оцінка результатів діяльності соціальної сфери.
3. Міри щодо підвищення ефективності галузей соціальної сфери.
Тема 11
Правові основи соціальної економіки
1. Міжнародні стандарти соціальних прав.
Тема 12
Діяльність соціальних та економічних інститутів у регіонах України. Вплив
окремого регіону на соціально-економічний розвиток країни
1. Місцеві бюджети, міжбюджетні трансферти.
2. Залежність соціального розвитку регіону від економічних і демографічних
показників населення.
Змістовий модуль 3
Підприємництво як соціальний інститут. Соціальна ефективність діяльності
некомерційних організацій.
Тема 13
Соціальна сутність власності. Підприємництво як соціальний інститут. Функції
підприємництва в сучасному суспільстві
1. Плюралізм форм власності.
2. НТР та зміни відносин власності.
3. Соціальні функції власності.
4. Власність і влада.
5. Технологічний прогрес і трансформація відносин власності.
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Тема 14
Соціальна відповідальність бізнесу. Корпоративна соціальна відповідальність
1. Аудит корпоративної культури фармацевтичних організацій.
2. Соціальна відповідальність держави перед бізнесом.
3. Політика в фармацевтичних організаціях і корпоративна культура.
Тема 15
Соціальне партнерство у системі трудових відносин
1. Спеціалізовані органи узгодження інтересів соціальних партнерів в Україні.
2. Проблеми та перешкоди розвитку соціального партнерства в Україні.
Тема 16
Некомерційні організації: визначення, організаційно-правові форми
існування та їх характеристика.
Соціальна ефективність діяльності неприбуткових організацій
1. Закони та нормативно-правові акти, які регламентують форми існування
неприбуткових організацій.
Тема 17
Соціально-економічні підходи до забезпечення населення гуманітарною допомогою
1. Організаційно правові та соціальні аспекти надходження та використання
гуманітарної допомоги у вигляді іноземної валюти.
2. Особливості списання товарів гуманітарної допомоги, які мають певний
термін експлуатації.
3. Порядок вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних
до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги.
4. Підтримка іноземних громадян, які сприяють надходженню гуманітарної
допомоги в Україну.
Тема 18
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Економічне мислення в соціальній економіці
1. Економічна свідомість, економічна поведінка та економічна діяльність.
2. Побутове та наукове мислення.
3. Економічна теорія та економічне мислення.
4. Економічне мислення в ринковій економіці.

