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1. Недоліки в системі надання соціальних послуг. 

2. Аналіз сучасного стану надання соціальних послуг. 

3. Зміст поняття «Система надання соціальних послуг». 

4. Компоненти системи надання соціальних послуг (суб’єкти, об’єкти) та 

зв’язки між ними (відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»). 

5. Державний і комунальний сектор надання соціальних послуг. 

6. Основні форми надання соціальних послуг.  

7. Заклади в яких здійснюється соціальне обслуговування. 

8. Соціальні послуги за місцем їх надання. 

9. Соціальні послуги за способом їх надання. 

10. Соціальні послуги залежно від терміну надання. 

11. Отримувачі соціальних послуг на безоплатній основі. 

12. Принципи надання соціальних послуг. 

13. Механізми державного управління  системою надання соціальних послуг. 

14. Соціальні послуги, складні життєві обставини, державний стандарт 

соціальної послуги, показники якості соціальних послуг. 

15. Основні засади і види соціальних послуг. 

16. Порядок і умови отримання послуг. 

17. Основні права отримувачів соціальних послуг.. 

18. Основні права та обов’язки осіб, що надають соціальні послуги. 

19.Недержавний сектор надання соціальних послуг. 

20. Класифікація сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах 

(відповідно до Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю»). 

21. Суб’єкти, об’єкти соціальної роботи (відповідно до Закону України «Про 

соціальну роботу з сім’ями дітьми та молоддю»). 

22. Соціальні послуги для дітей з особливими потребами. 

23. Соціальні послуги інвалідам, дітям-інвалідам, та особам з розумовою 

відсталістю. 



24. Державні соціальні допомоги вразливим верствам населення: 

малозабезпеченим сім’ям (відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»). 

25. Державні соціальні допомоги вразливим верствам населення: інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам (відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам»). 

26. Державні соціальні допомоги вразливим верствам населення: сім’ям з 

дітьми (відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми»). 

27. Інноваційні моделі соціальних послуг для осіб з особливими потребами: 

раннього втручання для дітей з порушенням розвитку. 

28. Інноваційні моделі соціальних послуг для осіб з особливими потребами: 

інтегрованого навчання дітей з особливими потребами. 

29. Інноваційні моделі соціальних послуг для осіб з особливими потребами: 

соціальної реабілітації дітей та дорослих з особливими потребами. 

30. Інноваційні моделі соціальних послуг для осіб з особливими потребами: 

денної зайнятості та соціальної реабілітації людей з особливими потребами. 

 


