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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Сьогодні для українського суспільства об’єктивними стають проблеми 
соціальної безпеки, як фактора якості життя суспільства. Причиною 
виникнення такої ситуації є суспільна дестабілізація та невпевненість у 
майбутньому для значної частини населення, поява різних соціальних груп з 
різними економічними та соціальними можливостями. Рівень соціальної 
захищеності населення в нашій країні значною мірою залежить від держави.  

Соціальний аудит і інспектування – це система заходів, спрямованих на 
здійснення нагляду, аналізу, експертизи, контролю за здійсненням соціальних 
програм, проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психічним та 
фізичним станом осіб, які потребують соціального захисту, забезпечення 
захисту їх прав, свобод та законних інтересів. За допомогою цих методів 
соціального супроводу оцінюються насамперед формальні і неформальні 
правила поведінки всередині соціальної спільноти, думки сторін, зацікавлених 
у вирішенні складних соціальних та життєвих проблем.  

Система соціального аудиту і інспектування має певні нормативно-
правові рамки, в яких основна роль відводиться розподілу компетенції між 
об'єктами і суб'єктами соціального аудиту та соціального інспектування.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальний аудит і 
інспектування» є формування у студентів фундаментальних уявлень і базових 
знань щодо соціального аудиту та інспектування як ефективних методів 
соціального супроводу, як соціальних спільнот, так і окремих осіб, які 
потребують соціального захисту або забезпечення; їх функцій у сучасному 
суспільстві; принципи, види та сфери застосування; міжнародні стандарти 
соціального аудиту та сучасні методики проведення інспектування.  

Предметом  вивчення навчальної дисципліни є комплекс методів та 
заходів у сфері соціального забезпечення, що забезпечують контроль за 
правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям, державної допомоги сім’ям з дітьми, щомісячної грошової допомоги 
малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок 
психічного розладу, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, інших соціальних та компенсаційних виплат, цільовим 
використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Соціальний аудит і 
інспектування»:  
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• розглянути теоретичні та методологічні засади соціального аудиту та 
інспектування. 

• проаналізувати основні зарубіжні моделі та досвід соціального аудиту; 
• створити наукові уявлення про головні тенденції розвитку соціального 

аудиту; 
• дослідити місце і роль соціального аудиту в сучасному суспільстві, що 

трансформується; 
• ознайомитися з теоретичними засадами соціального інспектування, 

напрямами контролю за додержанням вимог законодавства щодо захисту прав 
і свобод дітей, сім’ї та молоді у соціальній роботі з ними; 

• сформувати уявлення про механізм проведення соціального 
інспектування сімей із дітьми; 

• ознайомитися з особливостями взаємодії державних установ та 
недержавних організацій у соціальній роботі із дітьми, сім’ями та молоддю, 
щодо забезпечення захисту їх прав, свобод та законних інтересів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- специфіку проведення соціального аудиту в системі соціального 

забезпечення та захисту; 
- вимоги та основні положення міжнародних стандартів, що 

застосовуються при проведенні соціального аудиту та інспектування; 
- особливості проведення соціального аудиту та інспектування в різних 

сферах життєдіяльності суспільства та на різних рівнях (регіональному, 
галузевому, організаційному); 

-  механізм, види та методи соціального інспектування; 
- загальні технології та умови здійснення соціального інспектування; 
- основні напрями діяльності центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та 

молоді в Україні. 
вміти:  
- застосовувати соціологічні методи збирання та аналізу соціальної 

інформації при проведенні соціального аудиту; 
- працювати у складі аудиторської команди; 
- володіти навичками соціального аналітика; 
- проводити соціальне інспектування дітей, сім’ї та молоді у соціальній 

роботі з ними; 
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- налагоджувати партнерські стосунки з недержавними організаціями, 
бізнес структурами, засобами масової інформації щодо забезпечення захисту 
прав, свобод та законних інтересів дітей та молоді. 

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна базується на знаннях з 
професійно-орієнтованих дисциплін «Теорія соціальної роботи», «Методи 
соціальної роботи», «Технології соціальної роботи», «Правові засади 
соціальної роботи», «Правове регулювання соціального забезпечення». 

  
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ДИСЦИПЛІНИ 

«СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ І ІНСПЕКТУВАННЯ» 

№ з/п Назва змістового модуля і теми 
Змістовий модуль 1.  

Теорія і практика соціального аудиту 
Тема 1 Методологічні аспекти оціночних досліджень соціальних 

проектів та програм 
Тема 2 Історія і теорія соціального аудиту  
Тема 3 Міжнародні стандарти та методики соціального аудиту  
Тема 4 Технологія соціального аудиту   
Тема 5 Аудит в соціальній сфері  
Тема 6 Аудит в системі державного управління  

Змістовий модуль 2. 
 Соціальне інспектування як складова соціального супроводу  

в системі соціального забезпечення та захисту 

Тема 7 
Соціальне інспектування в Україні: основні поняття і загальна 
характеристика  

Тема 8 Законодавче регулювання соціального інспектування  

Тема 9 Насильство як предмет соціального інспектування  

Тема 10 Сім’я як об’єкт соціального інспектування  

Тема 11 
Індикатори скоєння насильства у сім’ї та шляхи їх виявлення 
під час соціального інспектування  

Тема 12 
Механізми реалізації соціального партнерства з різними 
суб’єктами системи соціального захисту у соціальному 
інспектуванні  

Разом  годин: 90 
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ЗМІСТ  
ДИСЦИПЛІНИ 

«СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ І ІНСПЕКТУВАННЯ» 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. 

 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ 

 
Тема 1. Методологічні аспекти оціночних досліджень соціальних 

проектів та програм 
Методологічні проблеми оцінки соціальних інновацій в українському 

суспільстві. Аналіз соціальної політики та оцінка програм. Поняття «соціальні 
програми». Соціальна експертиза як компонент державної соціальної політики.  

Література: [3,10,12,38,41,49,51-53,59,60,65,66] 
 
Тема 2. Історія і теорія соціального аудиту 
Історія виникнення соціального аудиту. Соціальний аудит як суспільна 

практика. Види та функції соціального аудиту. 
Теоретичні засади дослідження соціального аудиту. Соціальний аудит у 

теоретичному полі соціального контролю. Відповідальність як принцип 
соціального аудиту. Соціальний аудит у концепції соціальної відповідальності. 

 
 Література: [2,15,33,37,42,45,53,62] 

 
Тема 3. Міжнародні стандарти та методики соціального аудиту 
Характеристика основних і найбільш поширених міжнародних 

стандартів та індексів: АА 1000, SА 8000 (ISO 26000), ISO 9000, ISO 14001, 
OHSAS 18001, GRI, Global Compact.  

Зарубіжні моделі та досвід соціального аудиту. Передумови та джерела 
соціального аудиту на пострадянському просторі. Перспективи впровадження 
технологій соціального аудиту в Україні. 

 
Література: [1,5,8,9,23,28-31,47] 

 
Тема 4. Технологія соціального аудиту 
Соціальний аудит як оціночне дослідження. Організаційні і нормативні 

можливості соціального аудиту в рамках соціального регулювання. Ризики в 
соціальному аудиті. Процедура проведення соціального аудиту. Методи 
соціального аудиту. Підсумкові документи за результатами соціального 
аудиту. 

Література: [13,19,24,27,30,32,43,46,53,59,62] 
Тема 5. Аудит в соціальній сфері 
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Соціальний аудит як механізм оптимізації управління розвитком 
соціальної сфери. Моніторинг і оцінка соціальних проектів і програм. 
Моніторинг і оцінка діяльності соціально орієнтованих НДО. 

Освітній аудит: теорія та практика застосування. Гендерний аудит. 
Соціально-медичний аудит. Соціально-екологічний аудит.  
 

Література: [2,4,6-7,14,16-18,44,63-64] 
 
Тема 6. Аудит в системі державного управління 
Громадський контроль органів влади. Аудит органів місцевої влади. 

Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади. Оцінювання 
державної політики. Аудит правоохоронних органів. Аудит в системі 
соціального управління муніципальними утвореннями.  
 

Література: [11,20-22,26,35-36,64-66] 
 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

СОЦІАЛЬНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО 
СУПРОВОДУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 

ЗАХИСТУ 
 
Тема 7. Соціальне інспектування в Україні: основні поняття і 

загальна характеристика 
Соціальне інспектування: характеристика поняття, категорії клієнтів. 

Зміст соціального інспектування. Види та методи соціального інспектування. 
Умови здійснення соціального інспектування. 

Література: [50,54-55,61] 
 
Тема 8. Законодавче регулювання соціального інспектування 
Нормативно-правова база соціального інспектування.  
Конвенція ООН про права людини. Конвенція ООН про права дитини. 

Закон України «Про охорону дитинства» як стратегічний документ, що 
встановлює основні засади державної політики у цій сфері. Закон України 
«Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Закон України «Про попередження 
насильства в сім’ї». 

Література: [25,50,55-58] 
 
 
Тема 9. Насильство як предмет соціального інспектування 



 8

Сутність та особливості феномену насильства. Феномен насильства та 
жорсткого поводження з дітьми та людьми похилого віку. Насильство щодо 
дітей в сім’ї та його особливості. Насильство щодо дітей поза сім’єю. Загальні 
наслідки насильства для відчуття соціальної безпеки. 

Література: [50,54] 
 
Тема 10. Сім’я як об’єкт соціального інспектування 
Складні життєві обставини сім’ї. Соціально-психологічна 

характеристика сім’ї. Вивчення чинників, що негативно впливають на 
забезпечення життєдіяльності членів сім’ї: соціально-економічні, соціально-
медичні, соціально-педагогічні, соціально-психологічні. 

Особливості соціального інспектування сім’ї. Розвиток нових підходів в 
Україні до практики соціальної роботи з сім’єю. 

Література: [55-58] 
 
Тема 11. Індикатори скоєння насильства у сім’ї та шляхи їх 

виявлення під час соціального інспектування 
Індикатори фізичного, психологічного та економічного насильства у 

сім’ї. Групи індикаторів насильства щодо дітей. Шляхи виявлення індикаторів 
насильства. Методи діагностики насильства над дитиною: візуальні, 
психологічні, медичні, соціологічні, педагогічні. 

Нормативно-правова база України щодо попередження насильства у 
сім’ї та жорстокого поводження з дітьми. 

Міжвідомчий підхід до попередження насильства та його нормативно-
правове підґрунтя у роботі соціального інспектора. 

Література: [25,50,54-55,61] 
 
 
Тема 12. Механізми реалізації соціального партнерства з різними 

суб’єктами системи соціального захисту у соціальному інспектуванні 
Основні суб’єкти системи соціального захисту: соціальні центри, центри 

соціально-психологічної реабілітації, приймальники-розподільники, заклади 
соціальної реабілітації тощо. Спеціальні заклади для дітей відповідно до 
Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи 
для дітей». Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей. 

 
Література: [25,56-58,61] 
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ТЕМИ РЕФЕРАТІВ  
 
1. Соціальна держава і громадянське суспільство: вітчизняні та зарубіжні 

реалії та досвід. 
2. Соціальна експертиза як компонент державної соціальної політики.  
3. Соціальна відповідальність як механізм впровадження соціального аудиту. 
4. Перспективи впровадження технологій соціального аудиту в Україні. 
5. Соціальний аудит як механізм оптимізації управління розвитком соціальної 

сфери.  
6. Оцінювання державної соціальної політики.  
7. Соціальна експертиза як компонент державної соціальної політики.  
8. Сутність чинника «соціальна ситуація» у роботі із сім’ями або особами, які 

підлягають соціальному інспектуванню. 
9. Аналіз вітчизняної нормативно-правової бази щодо регламентування 

соціального інспектування. 
10. Соціальне інспектування: характеристика поняття, категорії клієнтів. 
11. Соціальне інспектування: зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження 

у систему соціального захисту та забезпечення. 
12. Чинники, що можуть здійснювати негативний вплив на забезпечення 

нормальних умов життєдіяльності сім’ї або особи. 
13. Насильство як соціальне явище: міжнародний та вітчизняний досвід. 
14. Феномен насильства та жорсткого поводження з дітьми та людьми 

похилого віку. 
15. Методи діагностування насильства над особистістю. 
16. Екзогенні чинники впливу на життєдіяльність сім’ї 
17. Особливості соціального інспектування сім’ї.  
18. Розвиток нових підходів в Україні до практики соціальної роботи з сім’єю. 
19. Технології кризового втручання в системі соціального інспектування. 
20. Нормативно-правова база України щодо попередження насильства у сім’ї 

та жорстокого поводження з дітьми. 
21. Особливості соціального інспектування сім’ї. 
22. Особливості соціального супроводу внутрішньо переміщених осіб. 
23. Особливості соціального супроводу учасників АТО та членів їх сімей. 
24. Особливості соціального інспектування сім’ї, члени якої мають 

інвалідність або ВІЛ-інфекцію. 
25. Роль недержавних організацій щодо соціального супроводу та 

інспектування: зарубіжний та вітчизняний досвід. 
26. Соціальне партнерство в системі соціального інспектування. 
27. Розвиток нових підходів до практики соціального супроводу сімей або осіб, 

які підлягають соціальному інспектуванню. 
28. Професійні компетенції соціального інспектора. 
29. Соціальне інспектування як вид соціального захисту сімей або окремих 

осіб. 
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30. Запобігання професійного вигорання соціального інспектора. 
 

 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 
 

1. Методологічні проблеми оцінки соціальних інновацій в українському 
суспільстві.  

2. Аналіз соціальної політики та оцінка програм.  
3. Поняття «соціальні програми».  
4. Соціальна експертиза як компонент державної соціальної політики.  
5. Історія виникнення соціального аудиту.  
6. Соціальний аудит як суспільна практика.  
7. Види та функції соціального аудиту. 
8. Теоретичні засади дослідження соціального аудиту.  
9. Соціальний аудит у теоретичному полі соціального контролю. 

Відповідальність як принцип соціального аудиту.  
10.  Соціальний аудит у концепції соціальної відповідальності. 
11.  Характеристика основних і найбільш поширених міжнародних 

стандартів та індексів: АА 1000, SА 8000 (ISO 26000), ISO 9000, ISO 
14001, OHSAS 18001, GRI, Global Compact.  

12.  Зарубіжні моделі та досвід соціального аудиту.  
13.  Передумови та джерела соціального аудиту на пострадянському 

просторі.  
14.  Соціальний аудит як оціночне дослідження.  
15.  Організаційні і нормативні можливості соціального аудиту в рамках 

соціального регулювання.  
16.  Ризики в соціальному аудиті.  
17.  Процедура проведення соціального аудиту.  
18.  Методи соціального аудиту.  
19.  Підсумкові документи за результатами соціального аудиту. 
20.  Соціальний аудит як механізм оптимізації управління розвитком 

соціальної сфери.  
21.  Моніторинг і оцінка соціальних проектів і програм.  
22.  Моніторинг і оцінка діяльності соціально орієнтованих НДО. 
23.  Освітній аудит: теорія та практика застосування.  
24.  Гендерний аудит.  
25.  Соціально-медичний аудит.  
26.  Соціально-екологічний аудит.  
27.  Громадський контроль органів влади.  
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28.  Аудит органів місцевої влади.  
29.  Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади.  
30.  Оцінювання державної політики.  
31.  Аудит правоохоронних органів.  
32.  Аудит в системі соціального управління муніципальними утвореннями.  
33.  Поняття «соціальний супровід» с системі соціального захисту. 
34.  Соціальний випадок як підґрунтя соціального супроводу сім'ї або особи.  
35.  Пакет документів для організації соціального супроводу сім'ї або особи. 
36.  Соціальне інспектування: характеристика поняття, категорії клієнтів. 
37.  Зміст соціального інспектування.  
38.  Функції соціального інспектування. 
39.  Види та методи соціального інспектування.  
40.  Умови здійснення соціального інспектування. 
41.  Нормативно-правова база соціального інспектування.  
42.  Конвенція ООН про права дитини – головний  нормативно-правовий 

акт, що визначає головні права і свободи дитини. 
43. Закон України «Про охорону дитинства» як стратегічний документ, що 

визначає пріоритети у реалізації прав дитини. 
44.  Основні положення методичних рекомендацій для фахівців із соціальної 

роботи щодо здійснення соціальної роботи (надання соціальних послуг, 
соціальний супровід) з сім'ями, дітьми та молоддю. 

45.  Основні положення Наказу Державної соціальної служби “Проект 
стандарту соціальних послуг кризового втручання для сімей з дітьми, які 
перебувають у складних життєвих обставинах” від 27.08.2007, № 45. 

46.  Основні положення Наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді 
та спорту “Про затвердження Порядку здійснення соціального 
інспектування центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах” від 
31.03.2008, № 1278. 

47.  Основні положення “Порядку здійснення соціального інспектування 
центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які 
опинилися у складних життєвих обставинах” 

48.  Основні професійні компетенції соціального інспектора. 
49.  Акт соціального інспектування сім’ї, 
50.  Сутність та особливості феномену насильства. 
51.  Феномен насильства та жорсткого поводження з дітьми та людьми 

похилого віку.  
52.  Насильство щодо дітей в сім’ї та його особливості.  
53.  Насильство щодо дітей поза сім’єю.  
54.  Загальні наслідки насильства для відчуття соціальної безпеки. 
55.  Складні життєві обставини сім’ї.  
56.  Соціально-психологічна характеристика сім’ї.  
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57.  Вивчення чинників, що негативно впливають на забезпечення 
життєдіяльності членів сім’ї: соціально-економічні, соціально-медичні, 
соціально-педагогічні, соціально-психологічні. 

58.  Особливості соціального інспектування сім’ї.  
59.  Розвиток нових підходів в Україні до практики соціальної роботи з 

сім’єю. 
60.  Індикатори фізичного, психологічного та економічного насильства у 

сім’ї. Групи індикаторів насильства щодо дітей.  
61.  Шляхи виявлення індикаторів насильства.  
62.  Методи діагностики насильства над дитиною: візуальні, психологічні, 

медичні, соціологічні, педагогічні. 
63.  Нормативно-правова база України щодо попередження насильства у 

сім’ї та жорстокого поводження з дітьми. 
64.  Міжвідомчий підхід до попередження насильства та його нормативно-

правове підґрунтя у роботі соціального інспектора. 
65.  Основні суб’єкти системи соціального захисту: соціальні центри, центри 

соціально-психологічної реабілітації, приймальники-розподільники, 
заклади соціальної реабілітації тощо.  

66.  Спеціальні заклади для дітей відповідно до Закону України «Про органи 
і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».  

67.  Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей. 
68.  Суть, об’єкти, етапи соціального інспектування. 
69.  Умови здійснення соціального інспектування. 
70.  Результати здійснення соціального інспектування. 
71.  Суть, види та форми кризового втручання 
72.  Порядок здійснення кризового втручання. 
73.  Методи оцінки кризової ситуації 
74.  Принципи здійснення кризового втручання. 
75.  Нормативи діяльності працівника, який здійснює кризове втручання. 
76.  Умови/порядок припинення кризового втручання. 
77.  Особливості збирання та зберігання інформація про сім'ї та осіб, які 

підлягають соціальному інспектуванню. 
78.  Виявлення складних життєвих обставин під час соціального 

інспектування. 
79.  Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, їх облік, здійснення аналізу та оцінки потреб у соціальних 
послугах, визначення рівня доступності до соціальних послуг; 

80.  Організація отримання інформації щодо осіб які підлягають соціальному 
інспектуванню від структурних підрозділів місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності; 

81.  Організація взаємодії з місцевою громадою щодо осіб, які підлягають 
соціальному інспектуванню.  
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82.  Облікові документі соціального інспектування. 
83.  Оцінка потреб кожної із виявлених сімей, які підлягають соціальному 

інспектуванню. 
84.  Причини виникнення складних життєвих обставин у сім’ях 
85.  Соціально-економічні причини складних життєвих обставин сімей та 

осіб, які підлягають соціальному інспектуванню. 
86.  Соціально-педагогічні причини складних життєвих обставин сімей та 

осіб, які підлягають соціальному інспектуванню. 
87.  Соціально-медичні причини складних життєвих обставин сімей та осіб, 

які підлягають соціальному інспектуванню. 
88.  Соціально-психологічні причини життєвих обставин сімей та осіб, які 

підлягають соціальному інспектуванню. 
89.  Створення умов для самостійного подолання за допомогою власних 

засобів та можливостей, складних життєвих обставин сім’ї або особи, 
повернення їх до повноцінної життєдіяльності, збереження та 
підвищення соціального статусу та потенціалу; 

90.  Особливості ставлення сім’ї або особи до співпраці з відповідними 
установами (організаціями) щодо подолання складних життєвих 
обставин. 
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