
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ ЗОБУВАЧІВ 

БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 232 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ 

 

Тематика курсових робіт із навчальної дисципліни  

«Історія соціального забезпечення» для здобувачів 2 курсу  

бакалаврського рівня вищої освіти  

спеціальності 232 Соціальне забезпечення» 

1. Прояви соціальної допомоги у Вавилоні, Давньому Єгипті, Давньому Китаї, 

Греції та Римі 

2. Основні форми допомоги у давніх слов'ян 

3. Княже піклування і церковно-монастирська допомога в Київській Русі 

4. Особливості приходської допомоги 

5. Розвиток питань суспільної допомоги в християнській літературі і звичаєвому 

праві давньоруської держави 

6. Основні тенденції у сфері соціальної допомоги європейських країн 

7. Національно-самобутні форми суспільної допомоги українського народу 

8. Утвердження державно-адміністративної, розвиток громадської і приватної 

форм допомоги в Російській імперії 

9. Роль органів самоуправління у розширенні  рамок  соціальної допомоги 

10. Діяльність благодійних товариств і громадських організацій щодо соціальної 

допомоги населенню 

11. Становлення пенсійного забезпечення, кредитної справи та кооперації 

12. Наукові дослідження соціальних проблем та їх роль у розробці питань 

суспільної допомоги 

13. Основоположники соціальної роботи за рубежем 

14. Перші вітчизняні спроби професіоналізації  соціальної роботи та 

соціального забезпечення 

15. Основні положення концепції «держави загального добробуту» («соціальної 

держави») 

16. Моделі соціальної політики і соціальної практики та їх вплив на соціальне 

забезпечення 

17. Соціальна робота як інструмент контролю у фашистській Німеччині 

18. Сучасні тенденції розвитку ідей «держави загального добробуту» 

19. Основні напрямки соціального забезпечення населення у довоєнний період 

20. Особливості соціальної роботи в період Другої світової війни 

21. Система соціального забезпечення в 1950-1991 pp. 

22. Реформування соціальної політики України в сучасних умовах 

 

 

 



 

 

Тематика курсових робіт із навчальної дисципліни  

«Теорія соціального забезпечення» для здобувачів 3 курсу  

бакалаврського рівня вищої освіти  

спеціальності 232 Соціальне забезпечення 

1. Соціальний захист населення як напрям соціальної роботи 

2. Правове забезпечення соціального захисту дітей та молоді 

3. Специфіка соціального забезпечення населення у сільській та міській 

місцевості 

4. Характеристика системи соціального захисту в Україні 

5. Особливості соціальної допомоги у сфері освіти 

6. Основні напрямки діяльності системи охорони здоров'я у галузі соціальної 

допомоги 

7. Основні аспекти соціальної допомоги у сфері культури 

8. Методи соціального забезпечення населення 

9. Специфіка психосоціальної роботи з населенням 

10. Особливості групової соціальної роботи з клієнтами, які потребують 

соціальної допомоги 

11. Зміст психологічного консультування в соціальному забезпеченні 

12. Зміст волонтерської соціальної роботи щодо надання населенню соціальної 

допомоги 

13. Телефонне консультування і специфіка його проведення 

14. Основні напрямки організації фостерингу 

15. Форми і напрямки соціальної опіки і піклування 

16. Сутність адресних соціальних допомог малозабезпеченим верствам 

населення 

17. Страхова діяльність як форма соціального забезпечення населення 

18. Особливості застосування соціальної профілактики в соціальній роботі 

19. Вирішення проблемних ситуацій в соціальній роботі за допомогою 

соціальної корекції і терапії 

20. Соціальне навчання як засіб формування життєвої компетентності 

особистості 

21. Методи розв'язання конфліктних ситуацій за допомогою соціального 

посередництва і консультування 

22. Основні напрямки соціального захисту жінок 

23. Зміст соціального захисту і соціального забезпечення сім'ї 

24. Основні напрямки соціального забезпечення людей похилого віку 

25. Стратегії забезпечення рівних можливостей для інвалідів 

 

 

 



 

 

 

 

Тематика курсових робіт із навчальної дисципліни  

«Технології соціального забезпечення» для студентів 4 курсу 

бакалаврського рівня вищої освіти  

спеціальності 232 Соціальне забезпечення» 

1. Соціальна технологізація в оптимізації соціального забезпечення 

2. Загальні технології в соціальному забезпеченні 

3. Конкретні технології соціального забезпечення 

4. Технологія соціального забезпечення людей похилого віку 

5. Технологія соціального забезпечення інвалідів 

6. Технологія соціального забезпечення постраждалих від ЧАЕС 

7. Технологія соціального забезпечення дітей під опікою 

8. Технологія соціального забезпечення дітей при всиновленні 

9. Технологія соціального забезпечення одиноких матерів 

10. Технологія соціального забезпечення дітей, батьки котрих ухиляються від 

сплати аліментів 

11. Технологія соціального забезпечення безробітних в Україні 

12. Технологія соціального забезпечення ветеранів і інвалідів війни 

13. Технологія соціального забезпечення учасників бойових дій та дітей війни 

14. Технологія соціального забезпечення учасників АТО 

15. Технологія соціального забезпечення жертв нацистських переслідувань, 

в’язнів концентраційних таборів, гетто 

16. Технологія соціального забезпечення громадян через систему призначення 

субсидій 

Інформаційні технології у сфері фінансування соціального забезпечення 

громадян України: сучасний стан та перспективи розвитку 


