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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНИХ РОБІТ 
 
 

1. Соціальне партнерство як шлях до ефективної економіки і 
соціальної стабільності. 

2. Соціальна політика в умовах курсу на демократизацію суспільства. 
3. Проблеми взаємного зв’язку свободи, рівності й соціальної 

справедливості та її практичного розв’язання. 
4. Основні стрижні соціальної політики у СРСР. 
5. Соціальний конфлікт та його розв’язання як предмет соціальної 

політики. 
6. “Новий курс” Ф.Д. Рузвельта у США та його історичне значення: 

соціальний аспект. 
7. Соціальна політика пострадянського періоду: здобутки, 

прорахунки, перспективи. 
8. Актуальність реформування системи пенсійного забезпечення в 

Україні. 
9. Соціальний захист жінок як аспект сучасної соціальної політики. 
10. Проблема соціального захисту та підтримки молодих спеціалістів. 
11. Феномен “шведської моделі соціалізму” та його історичне значення. 
12. Соціал-демократична модель соціальної політики.  
13. Л. Ерхард і післявоєнна розбудова у ФРН: соціальний аспект. 
14. Охорона праці в сучасній Україні: соціальний аспект. 
15. Проблеми молодіжної політики й адаптації молоді до ринкових 

реформ. 
16. Житлова політика і проблема житлово-комунальних послуг в 

сучасній Україні. 
17. Права дитини як об’єкт уваги соціальної політики. 
18. Проблеми боротьби з соціально-небезпечними хворобами як         

об’єкт соціальної політики. 
19. Профспілки та їхнє місце у соціальній політиці демократичної 

держави. 
20. Світовий досвід та національні моделі соціального партнерства. 
21. Консервативна модель соціальної політики. 
22. Соціальна політика посткомуністичних країн: порівняльний аналіз. 
23. Соціальна інфраструктура та проблеми її розвитку в Україні. 
24. Сучасні методології соціального захисту безробітних. 
25. Інвестування в “людський капітал” як фокус перетинання 

економічної і соціальної політики. 
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26. Основні напрямки сучасної молодіжної політики: досвід 
розвинених країн та можливості його опанування в Україні. 

27. Політика у сфері освіти та зайнятості: взаємний зв’язок. 
28. Досвід медичного страхування у розвинених країнах та 

можливості його творчого запозичення в Україні. 
29. Політика в сфері освіти у Швеції. 
30. Демографічна ситуація в країнах пострадянського простору та 

шляхи її поліпшення. 
 
 Вимоги до реферативних робіт  

− Обсяг роботи: від 15 до 25 аркушів (друкованого або рукописного 
тексту). 

− Структуризація матеріалу за планом (вступ, основна частина, 
висновки, перелік посилань, перелік джерел та літератури).  

− Використання не менше, ніж 3 джерел інформації: документи, 
монографії, наукові статті, іноземні джерела. Використання 
підручників, навчальних посібників допускається як додаткової 
літератури до основного масиву. 

− Висловлювання власної думки. 
− Наявність посилань на таблиці, графіки, діаграми, статистичні та 

соціологічні матеріали, документи, правові норми, а також на 
пряме цитування (посилання робляться наприкінці роботи). 

 
  

 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
 

1. Поняття та сутність соціальної політики. 
2. Місце й роль соціальної політики в демократичній державі. 
3. Головні сфери застосування та напрямки соціальної політики. 
4. Соціальна робота як складова частина соціальної політики. 
5. Суб’єкти соціальної політики, їхні взаємні зв’язки і стосунки. 
6. Соціальний інтерес як підґрунтя соціальної політики. 
7. Політична влада та її соціальна опора. 
8. Сутність і значення соціальної диференціації. 
9. 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. 
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