
 

39. Які шляхи заощадження електроенергії, тепла, води і газу має знати кожен 
член родини?  

40. Назвіть інші шляхи заощадження в сім’ї. 
 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 

 
1. Охарактеризуйте види сімейного бюджету залежно від нормативів його 

розрахування.  
2. Що таке оптимальний сімейний бюджет? Що є основними елементами його 

визначення?  
3. Мікромодель споживання і заощаджень. Макромоделі споживання і 

заощаджень. 
4. Вартість життя: основні показники. 
5. Нерівність і методи його вимірювання. 
6. Проблема бідності: поняття, види і методи вимірювання і подолання. 
7. Основні соціально-економічні групи населення, їх характеристика. 
8. Проблеми формування середнього класу.  
9. Необхідність і вигоди соціального страхування. 
10. Сфери дії соціального страхування. 
11. Особисте страхування сім'ї. 
12. Система соціального захисту. 
13. Програми соціальної допомоги. 
14. Модель ринку житла і обґрунтування державного втручання. 
15. Форми субсидій на ринку житла. 
16. Економічні наслідки субсидування. 
17. Вплив оподаткування на структуру споживання домашніх господарств. 
18. Податки фізичних осіб. 
19. Пенсійне страхування. 
20. Державні пенсійні програми: способи фінансування. 
21. Пенсійний криза і можливі шляхи вирішення. 
22. Сімейна політика: пріоритети та перспективи розвитку. 
23. Параметри демографічного оптимуму. 
24. Економіка народжуваності. 
25. Назвіть основні види податків.  
26. У чому полягає суть земельного податку?  
27. В яких сферах суспільного життя здійснюється страхування?  
28. Що включає в себе соціальне страхування?  
29. Назвіть види особистого страхування.  
30. Поясніть відмінність між обов’язковим і добровільним страхуванням. 
31. Як споживачі можуть захистити свої права, якими документами це 

регулюється?  



 

32. Охарактеризуйте основні такі поняття, використані в Законі України «Про 
захист прав споживачів» як «споживач», «виробник», «продавець», «недолік 
товару», «термін придатності».  

33. Назвіть основні права споживача.  
34. Поясніть правила одержання відшкодувань, пов’язаних зі здоров’ям.  
35. За яких умов і в який спосіб відбувається заміна товару на аналогічний?  
36. У чому полягають споживчі властивості товарів? Наведіть приклади, коли 

вони відрізняються.  
37. Поясніть, ким і як встановлюється гарантійний термін товарів.  
38. Як визначити термін, необхідний для заміни товару належної якості на інший?  
39. Поясніть, як ви розумієте поняття «кошторис». Які види кошторису можуть 

складатися?  
40. Дайте визначення поняттям «термін придатності», «термін служби», «збитки», 

«сертифікація».  
 


