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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«ПРОЕКТУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 

Курс 3 3 

Семестр 6 6 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 28 4 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 92 116 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова 

  

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: ознайомити студентів з теоретичними основами соціальних 

технологій і технологій соціальної роботи, загальними технологіями та 

міждисциплінарними технологіями і методиками, що  використовуються в 

соціальної роботі, їх основними принципами, типологією, теоретичними 

основами розробки;  а також розглянути конкретні технології соціальної роботи з 

різними категоріями соціальних клієнтів, практичний досвідом застосування 

технологізації у соціальній роботі на прикладах конкретних соціальних груп в 

різних сферах життя. 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

В результаті вивчення курсу здобувачі повинні мати: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної 

галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

Здатність працювати в команді.  

Здатність планувати та управляти часом.  



4 

 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів.  

Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження 

управлінських рішень сучасні ІКТ.  

Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.  

Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.  

Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.  

Здатність впроваджувати інноваційні технології.  

Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного 

управління та адміністрування.  

Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері 

публічного управління та адміністрування.  

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Соціальні технології: поняття, суть, 

принципи, типології 

10 2 

 

1 

 

   7 

Соціально-технологічна специфіка 

соціальної роботи 

9 1 

 

1    7 

Соціальна діагностика в соціальній роботі 10 2 1    7 

Модульний контроль   

Разом 29 5 3    21 

Змістовий модуль 2. 

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Технологія соціальних експертиз 10 2 

 

1 

 

   7 

Соціальне передбачення і соціальне 

проектування як технології соціальної 

роботи 

9 1 

 

1    7 

Технології соціальної профілактики та 

адаптації, соціальної реабілітації та терапії 

10 2 1    7 
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Модульний контроль   

Разом 29 5 3    21 

Змістовий модуль 3. 

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Метод групової роботи 11 2 1    8 

Комунікативні навички і технології зв'язку 

з громадськістю в соціальній роботі 

11 2 1    8 

Організаційно-управлінські технології в 

соціальній роботі 

10 1 1    8 

Модульний контроль   

Разом 32 13 7    24 

Змістовий модуль 4. 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ ТА КОНКРЕТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

Соціологічні технології в соціальній роботі 10 2 1    8 

Соціально-педагогічні та психологічні 

методи в соціальній роботі 

10 1     8 

Конкретні технології соціальної роботи з 
різними категоріями клієнтів: технології 

соціальної роботи з конкретними 

соціальними групами та в різних сферах 

життя 

10 1     8 

Модульний контроль   

Разом 29 4 1    24 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

-  

Усього 120 18 10 - - - 92 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 
 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Соціальні технології: поняття, суть, 

принципи, типології 

13 1     12 

Соціально-технологічна специфіка 

соціальної роботи 

13 1     12 

Соціальна діагностика в соціальній роботі 13 1     12 

Модульний контроль   

Разом 39 3     36 

Змістовий модуль 2. 

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Технологія соціальних експертиз 13 1     12 

Соціальне передбачення і соціальне 

проектування як технології соціальної 

роботи 

12      12 
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Технології соціальної профілактики та 

адаптації, соціальної реабілітації та терапії 

12      12 

Модульний контроль   

Разом 37 1     36 

Змістовий модуль 3. 

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Метод групової роботи 12      12 

Комунікативні навички і технології зв'язку 

з громадськістю в соціальній роботі 

13      13 

Організаційно-управлінські технології в 

соціальній роботі 

13      13 

Модульний контроль   

Разом 38      38 

Змістовий модуль 4. 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ ТА КОНКРЕТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

Соціологічні технології в соціальній роботі 1      1 

Соціально-педагогічні та психологічні 
методи в соціальній роботі 

2      2 

Конкретні технології соціальної роботи з 

різними категоріями клієнтів: технології 

соціальної роботи з конкретними 

соціальними групами та в різних сферах 

життя 

3      3 

Модульний контроль   

Разом 6      6 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

-  

Усього 120 4  - - - 116 

 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

 

«ПРОЕКТУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 

Змістовий модуль І.  

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Тема 1. Соціальні технології: поняття, суть, принципи, типології 

Технологічний підхід у пізнанні сучасної соціальної дійсності й діяльності: 

гуманітарна та природнича парадигми. Причини технологізації соціальної 

діяльності. 

Поняття «соціальна технологія». Специфіка соціальних технологій. Особливості 

технологій соціальної роботи.  

Сутність соціальних технологій. Теоретична модель соціальної технології: 

структура і властивості соціальної технології. Типологізація і класифікація 

соціальних технологій.  

Соціальна технологія як система. Методологічні принципи побудови і 

впровадження соціальних технологій.  Загальна схема соціальної технології. 
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Основні функції соціальних технологій. Розробка та провадження нових 

соціальних технологій. 

Література: [1,3,5,8,23,56] 

Тема 2. Соціально-технологічна специфіка соціальної роботи 

Особливості організації соціальної роботи в Україні. Специфіка соціальних 

проблем.  

Зміст поняття «технологізація соціальної роботи».  

Функції технологій соціальної роботи: аналітико-прогнозна, діагностична, 

системно-моделююча, проектно-організаторська, активаційна, інструментально-

практична, розпорядливо-управлінська, евристична.  

Моделі практики соціальної роботи. Технологічна специфіка і потенціал 

соціолого-орієнтованих, психолого-орієнтованих і комплексних моделей 

соціальної роботи. 

Література: [1,4,19,29,31,34,38,56,78] 

 

Тема 3. Соціальна діагностика в соціальній роботі 

Соціальна діагностика як технологія соціальної роботи: поняття, сутність, види, 

проблеми і принципи  соціальної діагностики.  

Рівні соціальної діагностики в сфері соціальної роботи: загальносоціальний, 

регіональний, індивідуальний.  

Методи, структура і функції соціально-діагностичної діяльності. 

Методологічні підходи (моделі) до соціальної діагностики.  

Технологічний процес діагностики в соціальній роботі: етапи та особливості. 

Література: [1,19,28,32,35,40,58,80] 

 

Змістовий модуль ІІ.  

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Тема 4. Технологія соціальних експертиз 

Поняття соціальної експертизи. Функції соціальної експертизи: діагностична, 

інформаційно-контрольна, прогностична, проектувальна.   

Специфіка соціальної експертизи і межі її застосування. Мета соціальної 

експертизи. Суб'єкти соціальної експертизи.  

Порядок замовлення соціальної експертизи. Методика підбору експертів.  

Організаційні моделі соціальної експертизи: «рецензія», «моніторинг», «проект» 

та ін.: суть, критерії, етапи, позитивні моменти та недоліки.  

Підготовка експертного висновку (експертного спостереження, проектної 

розробки).  
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Ефективність соціальної експертизи: умови, оцінка. 

Література: [1,5,16,27,38,49,52,58,62,78] 

 

Тема 5. Соціальне передбачення і соціальне проектування  

як технології соціальної роботи 

1. Соціальне передбачення і соціальне проектування передбачення як технології 

соціальної роботи. Визначення понять «проектування» та «передбачення». 

Діяльність і проекти «Римського Клубу».  

Соціальне прогнозування як різновид діагностичних технологій.  

Основні види соціальних прогнозів. 

Функції соціального прогнозування.  

Етапи та методи соціального прогнозування.  

Поняття моделі. Моделювання соціальних відносин і структур.  

Соціальне проектування як соціальна технологія: особливості, класифікація 

соціальних проектів, види проектних стратегій.  

Основні принципи, етапи, стратегії соціального проектування.   

Методи і методики соціального проектування. 

Література: [2,4,6,11,13] 

 

Тема 6. Технології соціальної профілактики та адаптації, 

 соціальної реабілітації та терапії 

Сутність соціальної профілактики. Об'єкти та рівні соціальної профілактики. 

Методи соціальної профілактики. 

Поняття соціальної адаптації, дезадаптації та реадаптації.  

Стадії, форми, стратегії соціальної адаптації.  

Технології соціальної адаптації. 

Поняття соціальної реабілітації та її різновиди.  

Основні технології соціальної реабілітації. 

Поняття про соціальну терапію. 

Основні технології соціальної терапії. 

Література: [5,17,21,22,24,30] 

 

Змістовий модуль ІІІ.  

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Тема 7. Метод групової роботи 

Поняття, зміст методу групової роботи. 

Історія застосування методу групової роботи. 
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Призначення методу групової роботи.  

Чинники, що сприяють і перешкоджають груповій роботі.  

Організація і етапи методу групової роботи. 

Методи і прийоми методу групової роботи. Поняття «ефект групи».  

Основні підходи до створення групи взаємодопомоги. 

Література: [56,57,78,79,80] 

 

Тема 8. Комунікативні навички і технології зв'язку з громадськістю в 

соціальній роботі 

Поняття соціальної комунікації і її роль в сфері соціальної діяльності. 

Змістовні характеристики соціальної комунікації. 

Компетентність спілкування, її показники. 

Зв'язок з громадськістю, як одна з базових технологій соціальної роботи: зміст, 

програма, прийоми ПР.  

Поняття кризового ПР.  

Використовування преси, ТБ для створення іміджу установ соціальної сфери. 

Література: [3,56,58,61,65,69] 

 

Тема 9. Організаційно-управлінські технології в соціальній роботі 

Організаційно-управлінські технології в соціальній роботі. 

Система управління соціальною роботою: загальне розуміння про управлінські 

технології, задачі та принципи.  

Функції організаційної структури і методи створення організації і реорганізації.  

Соціальна служба як інституційна основа управління.  

Регіональні моделі управління соціальною роботою. 

Технології групового вирішення проблем в системі соціальної роботи: соціальні 

проекти, програми, соціальне планування.  

Управління персоналом і мотивація соціальної роботи.  

Організація роботи установ соціальної сфери: інформаційні системи і технології в 

процесі управління соціальною роботою; технологія та організація діловодства в 

установах соціальної сфери. 

Література: [2, 8,19,34,38,56] 

 

Змістовий модуль ІV.  

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИКИ ТА КОНКРЕТНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

 

Тема 10. Соціологічні технології в соціальній роботі 
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Соціологічне знання в соціальній роботі: взаємозв'язок соціології та соціальної 

роботи.  

Сутність соціологічного підходу до технологій соціальної роботи.  

Соціологічні методи у вивченні соціального обслуговування.  

Соціальний моніторинг як основа вивчення соціального обслуговування: його 

специфіка, показники, банк даних.  

Соціологічне мислення. Соціологічна сутність поняття «соціальна захищеність» 

та її показники.  

Вплив особистості соціального працівника на вибір технологій соціальної роботи. 

Література: [1,6,9,34,56,78] 

 

Тема 11. Соціально-педагогічні та психологічні методи  

в соціальній роботі 

Принципи і суть соціально-педагогічної діяльності в соціальній роботі.  

Основні соціально-педагогічні методи і їх характеристики.  

Використовування соціально-педагогічних методів в практиці соціальної 

працівника. Використовування інноваційних методів в практиці соціального 

працівника. 

Принципи і суть психологічної діяльності в соціальній роботі.  

Критерії вибору психологічної технології для надання допомоги клієнту. 

Психологічні моделі особи та їх вплив на методи соціальної роботи. 

Психоаналітичні, біхевіористичні, екзистенціальні та гуманістичні підходи та 

моделі соціально-психологічної діяльності. 

8. Значення комунікативних моделей соціально-психологічних технологій: НЛП, 

самопрезентація та ін. 

Література: [67,69,70,71] 

 

Тема 12. Конкретні технології соціальної роботи з різними категоріями 

клієнтів:технології соціальної роботи з конкретними соціальними групами 

та в різних сферах життя 

 

Обговорення теми за підсумками самостійних робіт студентів.  

Література: [56,89,71,76] 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
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 Модуль 1 Модуль 2 
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Відвідування лекцій 1 2 2 4 4 

Відвідування семінарських занять 1 1 1 4 4 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 4 40 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - 2 20 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 43 - 98 

Максимальна кількість балів:  171 

171:100=1,71. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,71 = загальна кількість 

балів. 

- 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

1. Технологічний підхід у пізнанні сучасної соціальної дійсності й діяльності: 

гуманітарна та природнича парадигми. Причини технологізації соціальної 

діяльності. 

2. Поняття „соціальна технологія”. Специфіка соціальних технологій. 

Особливості технологій соціальної роботи.  

3. Сутність соціальних технологій. Теоретична модель соціальної технології: 

структура і властивості соціальної технології. Типологізація і класифікація 

соціальних технологій.  

4. Соціальна технологія як система. Методологічні принципи побудови і 

впровадження соціальних технологій.  Загальна схема соціальної технології. 

5. Основні функції соціальних технологій. Розробка та провадження нових 

соціальних технологій. 

6. Особливості організації соціальної роботи в Україні. Специфіка соціальних 

проблем.  

7. Зміст поняття „технологізація соціальної роботи”.  

8. Функції технологій соціальної роботи: аналітико-прогнозна, діагностична, 

системно-моделююча, проектно-організаторська, активаційна, інструментально-

практична, розпорядливо-управлінська, евристична.  

9. Моделі практики соціальної роботи. Технологічна специфіка і потенціал 

соціолого-орієнтованих, психолого-орієнтованих і комплексних моделей 

соціальної роботи. 
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10. Соціальна діагностика як технологія соціальної роботи: поняття, сутність, 

види, проблеми і принципи  соціальної діагностики.  

11. Рівні соціальної діагностики в сфері соціальної роботи: загальносоціальний, 

регіональний, індивідуальний.  

12. Методи, структура і функції соціально-діагностичної діяльності. 

13. Методологічні підходи (моделі) до соціальної діагностики.  

14. Технологічний процес діагностики в соціальній роботі: етапи та особливості. 

15. Поняття соціальної експертизи. Функції соціальної експертизи: діагностична, 

інформаційно-контрольна, прогностична, проектувальна.   

16. Специфіка соціальної експертизи і межі її застосування. Мета соціальної 

експертизи. Суб'єкти соціальної експертизи.  

17. Порядок замовлення соціальної експертизи. Методика підбору експертів.  

18. Організаційні моделі соціальної експертизи: „рецензія”, „моніторинг”, 

„проект” та ін.: суть, критерії, етапи, позитивні моменти та недоліки.  

19. Підготовка експертного висновку (експертного спостереження, проектної 

розробки).  

20. Ефективність соціальної експертизи: умови, оцінка. 

21. Соціальне передбачення і соціальне проектування передбачення як технології 

соціальної роботи. Визначення понять „проектування” та „передбачення”. 

22. Діяльність і проекти „Римського Клубу”.  

23. Соціальне прогнозування як різновид діагностичних технологій.  

24. Основні види соціальних прогнозів. 

25. Функції соціального прогнозування.  

26. Етапи та методи соціального прогнозування.  

27. Поняття моделі. Моделювання соціальних відносин і структур.  

28. Соціальне проектування як соціальна технологія: особливості, класифікація 

соціальних проектів, види проектних стратегій.  

29. Основні принципи, етапи, стратегії соціального проектування.   

30. Методи і методики соціального проектування. 

31. Сутність соціальної профілактики. Об'єкти та рівні соціальної профілактики. 

32. Методи соціальної профілактики. 

33. Поняття соціальної адаптації, дезадаптації та реадаптації.  

34. Стадії, форми, стратегії соціальної адаптації.  

35. Технології соціальної адаптації. 

36. Поняття соціальної реабілітації та її різновиди.  

37. Основні технології соціальної реабілітації. 

38. Поняття про соціальну терапію. 

39. Основні технології соціальної терапії. 

40. Поняття, зміст методу групової роботи. 

41. Історія застосування методу групової роботи. 

42. Призначення методу групової роботи.  

43. Чинники, що сприяють і перешкоджають груповій роботі.  

44. Організація і етапи методу групової роботи. 
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45. Методи і прийоми методу групової роботи. Поняття «ефект групи».  

46. Основні підходи до створення групи взаємодопомоги. 

47. Поняття соціальної комунікації і її роль в сфері соціальної діяльності. 

48. Змістовні характеристики соціальної комунікації. 

49. Компетентність спілкування, її показники. 

50. Зв'язок з громадськістю, як одна з базових технологій соціальної роботи: 

зміст, програма, прийоми ПР.  

51. Поняття кризового ПР.  

52. Використовування преси, ТБ для створення іміджу установ соціальної сфери. 

53. Організаційно-управлінські технології в соціальній роботі. 

54. Система управління соціальною роботою: загальне розуміння про 

управлінські технології, задачі та принципи.  

55. Функції організаційної структури і методи створення організації і 

реорганізації.  

56. Соціальна служба як інституційна основа управління.  

57. Регіональні моделі управління соціальною роботою. 

58. Технології групового вирішення проблем в системі соціальної роботи: 

соціальні проекти, програми, соціальне планування.  

59. Управління персоналом і мотивація соціальної роботи.  

60. Організація роботи установ соціальної сфери: інформаційні системи і 

технології в процесі управління соціальною роботою; технологія та організація 

діловодства в установах соціальної сфери. 

61. Соціологічне знання в соціальній роботі: взаємозв'язок соціології та 

соціальної роботи.  

62. Сутність соціологічного підходу до технологій соціальної роботи.  

63. Соціологічні методи у вивченні соціального обслуговування.  

64. Соціальний моніторинг як основа вивчення соціального обслуговування: його 

специфіка, показники, банк даних.  

65. Соціологічне мислення. Соціологічна сутність поняття «соціальна 

захищеність» та її показники.  

66. Вплив особистості соціального працівника на вибір технологій соціальної 

роботи. 

67. Принципи і суть соціально-педагогічної діяльності в соціальній роботі.  

68. Основні соціально-педагогічні методи і їх характеристики.  

69. Використовування соціально-педагогічних методів в практиці соціальної 

працівника. Використовування інноваційних методів в практиці соціального 

працівника. 

70. Принципи і суть психологічної діяльності в соціальній роботі.  

71. Критерії вибору психологічної технології для надання допомоги клієнту. 

72. Психологічні моделі особи та їх вплив на методи соціальної роботи. 

73. Психоаналітичні, біхевіористичні, екзистенціальні та гуманістичні підходи та 

моделі соціально-психологічної діяльності. 
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74. Значення комунікативних моделей соціально-психологічних технологій: НЛП, 

самопрезентація та ін. 

75. Конкретні технології соціальної роботи з різними категоріями клієнтів: 

технології соціальної роботи з конкретними соціальними групами та в різних 

сферах життя. 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

 

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік  

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

 

1. Теорія соціальних технологій і тенденції її розвитку.  

2. Характеристика принципів технологічної діяльності.  

3. Сутність соціальних технологій та об’єктивна необхідність їх розвитку  

4. Ціннісний аспект технологічної діяльності.  

5. Проблема ефективності соціальних технологій.  

6. Історія генезису соціальних технологій і їх роль у розвитку сус-пільства.  

7. Соціальні технології марксизму та їх наслідки.  

8. Характеристика видів соціальних технологій.  

9. Проектування та конструювання соціальних технологій.  

10. Інноваційний аспект соціальних технологій.  

11. Проблеми побудови, перевірки та впровадження соціальних тех-нологій.  

12. Роль та функції соціальних технологій у сучасному суспільстві.  

13. Технології глобальної модернізації.  

14. Технології оновлення суспільної системи.  

15. Інноваційні процеси сучасного суспільства: сутність, стимули та перешкоди.  

16. Технології трансформації підсистем суспільства.  

17. Технології наукового пізнання.  
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18. Інформаційно-комп’ютерні технології та тенденції їх розвитку.  

19. Революція в освіті та тенденції розвитку навчальних технологій  

20. Аналітична та консультативна діяльність як об’єкти технологізації.  

21. Технології розвитку особистості.  

22. Технологізація соціальної діяльності.  

23. Антикризові технології.  

24. Ігрові технології.  

25. Управлінські технології.  

26. Миротворчі технології.  

27. Принципи та технології безконфліктної поведінки.  

28. Політичні технології.  

29. Виборчі технології та їх проблеми. 

30. Комунікативні технології.  

31. Технології паблікрилейшнз та іміджмейкінгу.  

32. Технології соціальної діагностики.  

33. Технології експертизи.  

34.  Технології соціального експерименту.  

35. Технології соціального прогнозування.  

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

 

8. Список літератури 

 

1. Близнюк А.С. Механізми державного регулювання розвитку 

рекреаційної сфери в Україні: теорія, методологія, практика. Монографія. К.: 

Освіта, 2019. 360 с. 

2. Валюх А.М. Формування державної стратегії розвитку природного 

капіталу України. Рівне, 2018. 438 с. 

3. Валевський О. Роль державної культурної політики в реалізації реформ 

в Україні // Стратегічні пріоритети. 2016. № 3 (40). С. 140, 141.  

4. Державне управління в економічній сфері: конспект лекцій. Модуль I / 



16 

 

Укладач С.В. Майстро. – Х. : НУЦЗУ, 2016. – 39 с.  

5. Дегтяр А. О. Державне управління в економічній сфері: Навч. посіб. / А. 

О. Дегтяр, М. В. Гончаренко, М. М. Коваленко, С. В. Майстро; за заг. ред. д. 

держ. упр., проф. А. О. Дегтяра. - Х.: Вид-во Хар РІ НАДУ “Магістр”, 2014. - 244 

с. 

6. Ільчанінова Н.І. Механізм надання адміністративних послуг в контексті 

децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / Н.І. Ільчанінова // 

Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017.– № 12. – Режим 

доступу до журналу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1158.  

7. Ільчанінова Н.І. Механізм надання адміністративних послуг у контексті 

децентралізації: методологічний аспект / Н.І. Ільчанінова // Держава та регіони.– 

2017.– № 4 (60).– С. 31-36.  

8. Ільчанінова Н.І. Вплив громадського моніторингу на процес надання 

адміністративних послуг / Н.І. Ільчанінова // Інвестиції: практика та досвід. – 

2018. – № 3. – С. 131-136.  

9.  Ільчанінова Н.І. Адміністративні послуги як важлива складова 

діяльності органів публічного управління: понятійно-категоріальний апарат / Н.І. 

Ільчанінова // Право та державне управління. – 2018.– № 1 (30). – Т. 2. – С. 16-21.  

10. Ільчанінова Н.І. Вплив громадського моніторингу на процес надання 

адміністративних послуг / Н.І. Ільчанінова // Інвестиції: практика та досвід. – 

2018. – № 10. – С. 130-134. 

11. Касич А.О. Управління процесами децентралізації: зарубіжний досвід та 

стратегічні завдання для України. Економіка суспільство. 2017. Випуск 13. С.71–

77.  

12. Жуковський С. Ф. Економічна теорія і Постіндустріальна епоха: в 2-х т. - 

Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2012. - Т.1. - 300 с. 

13. Правові засади державного управління економікою України: Навч. 

посіб. / За ред. проф. Ю. І. Крегула. - К.: Київ. нац. торг.-екон. Ун-т, 2013. - 664 с. 

14. Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони 

здоров’я : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1013-р від 30.11.2016 р. 

URL : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-р.  

15. Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року : Розпорядження 

Кабінету Міністрів України № 821-р від 15.11.2017 р. URL : 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250432586.  

16. Про утворення Національної служби здоров’я України : Постанова 

Кабінету Міністрів України № 1101 від 27.12.2017 р. URL : 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/proutvorennya-nacionalnoyi-sluzhbi-zdorovya-

ukrayini. 12. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення // Відомості Верховної РадиУкраїни. 2018. № 5. Ст. 31.  

17. Програма медичних гарантій: впровадження в Україні. URL : 

http://moz.gov.ua/ uploads/0/3798-

programa_medicnih_garantij_vprovadzenna_v_ukraini.pdf.  

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1158
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250432586


17 

 

18. Реформа освіти та науки. URL : 

https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/ reforma-osviti.  

19. Розпутенко І. В. Цивілізаційний вибір України в умовах глобалізації // 

Вісник НАДУ при Президентові України. 2017. № 1. С. 120. (Серія “Державне 

управління”).  

20. Сергієнко Л.В. Напрями реформування державної політики в 

забезпеченні циркулярної економіки в контексті міжнародної співпраці / Л.В. 

Сергієнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. – С. 100–110. 

21. Сергієнко-Бердюкова Л.В. Передумови формування та впровадження 

концепції циркулярної економіки / Л.В. Сергієнко-Бердюкова // Проблеми теорії 

та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2015. – № 3 (33). – С. 

327–350. 

22. Трощинський В. П. Історичні передумови й джерела формування 

державних підходів до розвитку гуманітарної сфери в Україні та спроба їх 

практичної реалізації в добу національно-визвольної боротьби 1917 – 1920 рр. / В. 

П. Трощинський, П. К. Ситник, В. М. Купрійчук // Вісник НАДУ. 2016. № 2. С. 

107. (Серія: Державне управління). 

23. Утвенко В. В.  Теорія та історія місцевого самоврядування: Навч. посіб. 

/ В. В. Утвенко. - К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2015. - 234 с. 

24. Федулова Л. І. Управління регіональним розвитком України в контексті 

європейських принципів / Л. І. Федулова // Державне антикризове управління 

економікою в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 

листоп. 2013 р. / Держ. вищ. нав. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана"; [редкол.: Малий І. Й. та ін.]. - К.: КНЕУ, 2013. - С.328-332. 

25. Чупрій Л. Політика національної безпеки Української держави в 

гуманітарній сфері: концептуально-інституційний аналіз. К. : ФОП Кожуховський 

І. І., 2015. 508 с. 

26. Шебликіна І. О. Пріоритети забезпечення економічної безпеки України / 

І. О. Шебликіна, В. О. Кухта // Державне антикризове управління економікою в 

умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2013 р. / 

Держ. вищ. нав. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"; [редкол.: 

Малий І. Й. та ін.]. - К.: КНЕУ, 2013. - С.351-354. 

 
 


