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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Поняття та сутність соціальної політики.
Місце й роль соціальної політики в демократичній державі.
Головні сфери застосування та напрямки соціальної політики.
Соціальна робота як складова частина соціальної політики.
Суб’єкти соціальної політики, їхні взаємні зв’язки і стосунки.
Соціальний інтерес як підґрунтя соціальної політики.
Політична влада та її соціальна опора.
Сутність і значення соціальної диференціації.
Теорії соціальної стратифікації та їхнє значення для розуміння
соціально-політичних процесів.
10. “Середній клас” та його роль в сучасних суспільствах.
11. Класова боротьба та її небезпека для суспільства.
12. Криза ліберально-капіталістичного суспільства у II чверті XX ст.:
причини та наслідки.
13. Історичне формування демократичної соціальної політики.
14. Соціально-економічні розробки Дж.М. Кейнса.
15. Основні принципи соціального регулювання ринкової економіки.
16. Демократична соціальна політика як відображення тенденції
гуманізації суспільства.
17. Концепція соціальної держави (“держави загального добробуту”).
18. Соціальний бюджет та соціальні трансферти.
19. Основні норми міжнародного соціального права.
20. Основні політико-ідеологічні й національні моделі соціальної
політики.
21. Шведська соціальна модель: основні засади, переваги та недоліки.
22. Основні напрямки сучасної соціальної політики у сфері
регулювання соціально-трудових відносин.
23. Основні принципи та національні моделі соціального партнерства
у сучасному світі.
24. Японська модель соціально-трудових відносин.
25. Механізм колективних домовленостей та його роль у регулюванні
соціально-трудових відносин.
26. Основні засади охорони праці.
27. Інвестиції в “людський капітал” та їх значення для соціальноекономічного розвитку.
28. Дж.К. Гелбрейт про трансформацію соціальних відносин у II пол.
XX ст.
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29. Основні підходи до вирішення проблеми стимулювання праці.
30. Сучасні принципи та напрямки політики зайнятості.
31. Активна політика зайнятості.
32. Соціальний захист від безробіття: досвід розвинених країн.
33. Основні методи соціальної допомоги безробітним.
34. Розвиток народної освіти та політика зайнятості: взаємний зв’язок.
35. Соціальний захист населення: основні підходи.
36. Соціальний ризик як категорія соціального захисту.
37. Соціальна адаптація та соціальна реабілітація як категорії
соціального захисту.
38. Соціально вразливі категорії населення як об’єкт соціального
захисту в межах демократичної соціальної політики.
39. Соціальні права та соціальні гарантії як основа політики
соціального захисту.
40. Соціальний захист та політика на ринку праці: взаємний зв’язок.
41. Основні підсистеми та механізми соціального захисту соціальновразливих категорій населення.
42. Сутність та роль соціального страхування в системі соціального
захисту.
43. Види соціального страхування та сфери їхнього застосування.
44. Обов’язкове та добровільне соціальне страхування: порівняльний
аналіз.
45. Принцип солідарності як підґрунтя обов’язкового соціального
страхування.
46. Зарубіжний досвід соціального страхування.
47. Соціальні нормативи як основа соціального забезпечення та
соціальної допомоги.
48. Багаторівневі системи пенсійного забезпечення за віком
зарубіжних країн: порівняльний аналіз.
49. Соціальні послуги під кутом зору інвестування в “людський”
капітал.
50. Соціальна інфраструктура та її роль у сучасному суспільстві.
51. Соціальні та економічні особливості соціальної інфраструктури.
52. Основні види соціальних послуг.
53. Сучасні системи охорони здоров’я: основні принципи, механізми
та регулятивні заходи.
54. Приватна медицина та її соціальне регулювання.
55. Шведський досвід соціальної політики в сфері охорони здоров’я.
56. Основні завдання та напрямки демократизації освіти.
57. Шведський досвід побудови системи народної освіти.
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58. Житло й житлово-комунальні послуги в руслі соціальної
політики.
59. Будівництво й регулювання ринку житла в межах сучасної
соціальної політики.
60. Соціальний захист населення на ринку житла.
61. Принципи соціальної та економічної зумовленості тарифів на
житлово-комунальні послуги населенню.
62. Основні соціально-демографічні процеси й проблеми.
63. Соціальна політика у сфері регулювання відтворення
народонаселення.
64. Сім’я як один з головних об’єктів соціально-демографічної
політики.
65. Соціальний захист багатодітних та неповних сімей.
66. Демографічна ситуація на пострадянському просторі та шляхи її
поліпшення.
67. Молодіжна соціальна політика.
68. Соціальний захист жінок.
69. Проблеми та напрямки реформування пенсійної системи в
Україні.
70. Економічні й соціальні перетворення в Україні: необхідність
узгодження.
71. Головні пріоритети соціальної політики в Україні.
72. Проблема розвитку житлово-комунальної сфери в Україні.
73. Головні соціальні проблеми сучасної України та можливі шляхи
їх розв’язання.
74. Соціальні права та соціальні гарантії в Україні.
75. Проблеми та політика зайнятості в Україні.

