Перелік питань для підсумкового модульного контролю
з дисципліни
«СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА»
1. Соціальна економіка як економіка добробуту. Людина та соціальна економіка.
2. Соціальні функції економіки.
3. Основні показники соціально-економічного розвитку держави.
4. Соціалізація економічних відносин.
5. Соціалізація діяльності держави.
6. Соціальна політика як частина внутрішньої політики держави.
7. Основні завдання соціальної політики держави.
8. Сучасні моделі соціальної політики в міжнародній практиці.
9. Модель Української соціальної політики.
10. Міжнародні індикатори визначення ефективності соціальної політики.
11. Основні цілі соціальної політики. Соціальні пріоритети.
12. Основні моделі державного регулювання економіки.
13. Соціально-економічні цілі і завдання сучасної держави. Соціальноекономічні напрями державного регулювання.
14. Функції державного регулювання економіки.
15. Економічна політика держави, її структура.
16. Форми державного регулювання економіки.
17. Основні методи державного регулювання економіки.
18. Основні соціально значущі галузі економіки.
19. Специфічні економічні характеристики соціально значущих галузей
економіки.
20. Характеристика основних принципів функціонування соціальної сфери.
21. Спрямованість соціально значущих галузей.
22. Фінансове забезпечення соціальної сфери. Джерела фінансування.
23. Пріоритети у сфері освіти та науки.
24. Економіка охорони здоров’я та фармації.
25. Соціальне партнерство як механізм реалізації соціально-економічних прав та
інтересів працівників, роботодавців і виконавчої влади.
26. Нормативно-правове регулювання щодо дотримання професійних прав та
забезпечення пільг для фармацевтичних працівників.
27. Державні соціальні гарантії у сфері доходів населення. Критерії
встановлення розміру посадових окладів адміністративно-управлінського і
фармацевтичного персоналу аптечних закладів.
28. Порядок нарахування різних видів виплат: заробітної плати основної, за
роботу у святкові дні, за понаднормову працю, сумісництво, керівництво
виробничою практикою, відпускних, допомоги у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю.

29. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників системи
охорони здоров’я. Порядок нарахування, утримання та сплати єдиного
соціального внеску фізичними та юридичними особами.
30. Оподаткування доходів населення. Особливості застосування податкової
соціальної пільги відносно окремих видів доходів.
31. Правове регулювання соціально-економічних та організаційних засад
отримання, надання, оформлення, розподілу і контролю за цільовим
використанням гуманітарної допомоги в Україні.
32. Гуманітарна допомога як різновид благодійництва. Основні поняття і
категорії.
33. Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги.
34. Взаємодія суб’єктів гуманітарної допомоги у процесі її здійснення.
Соціально-правовий статус донорів, отримувачів та набувачів гуманітарної
допомоги. Порядок реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги.
35. Порядок ввезення та оформлення вантажів з гуманітарною допомогою, що
надійшли від іноземних донорів на митну територію України. Особливості
ввезення незареєстрованих ЛЗ та ВМП.
36. Соціально-правові аспекти оподаткування гуманітарної допомоги.
37. Соціально-економічні та організаційно-правові засади надання Україною
гуманітарної допомоги іншим державам.
38. Соціальна відповідальність бізнесу: визначення, історіографія розвитку.
39. Складові концепції соціальної відповідальності бізнесу.
40. Об’єкти та принципи соціальної відповідальності бізнесу.
41. Рівні соціальної відповідальності бізнесу: обов’язкові та добровільні
складові.
42. Складові соціальної відповідальності бізнесу (внутрішня та зовнішня).
43. Вмотивованість соціальної відповідальності бізнесу.
44. Типи соціальних програм та заходи щодо соціальної відповідальності
бізнесу.
45. Підходи до управління соціальною відповідальністю.
46. Ставлення бізнесу до соціальної відповідальності.
47. Соціальна відповідальність держави перед бізнесом.
48. Соціальне страхування: поняття, види.
49. Соціальний захист як суспільне явище. Основні терміни у системі
соціального страхування.
50. Джерела фінансування у системі соціального страхування.
51. Історія створення інституту соціального страхування в Україні.
52. Соціальне страхування в сучасній Україні.
53. Види, принципи та функції загальнообов’язкового державного соціального
страхування.

54. Основні складові системи соціального страхування: об’єкти та суб’єкти.
Характеристика цільових страхових фондів.
55. Кошти загальнодержавного соціального страхування. Порядок обчислення
страхового стажу.
56. Система загальнообов’язкового державного соціального страхування в
Україні.
57. Права і гарантії застрахованих осіб за видами загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
58. Медичне страхування: мета, принципи, об’єкти. Проблеми впровадження
обов’язкового медичного страхування в Україні.
59. Характеристика різних типів моделей медичного страхування.
60. Соціальне підприємництво: основні ознаки, риси, завдання.
61. Суб’єкти соціальної підприємницької діяльності.
62. Трьохсекторна модель взаємодії організацій на макрорівні.
63. Причини виникнення організацій третього сектору.
64. Класифікація неурядових громадських організацій.
65. Організації третього сектору, які відповідають характеристикам
непідприємницьких організацій.
66. Джерела фінансування некомерційних організацій, їх характеристика.
67. Аналіз фінансування неприбуткових організацій в Україні.
68. Проблеми розвитку третього сектору в Україні.
69. Перспективи розвитку вітчизняного третього сектору.
70. Соціальне партнерство: історія розвитку та значущість у соціальній
економіці.
71. Суб’єкти та принципи соціального партнерства.
72. Форми та моделі соціального партнерства.
73. Сфера дії соціального партнерства.
74. Сутність колективних відносин між соціальними партнерами.
75. Особливості соціального партнерства в Україні. Держава як суб’єкт
соціального партнерства.
76. Колективні договори та угоди.

