1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Вид дисципліни

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна

заочна

Вибіркова

-

Мова викладання, навчання та
оцінювання

Українська

Загальний обсяг кредитів / годин

10/300

Курс

3

-

Семестр

5

-

Кількість змістових модулів з
розподілом:

10

Обсяг кредитів

10

-

Обсяг годин, в тому числі:

300

-

Аудиторні

126

-

Модульний контроль

20

-

Семестровий контроль

30

-

Самостійна робота

124

-

екзамен

-

Форма семестрового контролю

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни «Соціальний аналіз і прогнозування» полягає
у сприянні засвоєння студентами принципів та методів соціального аналізу і
прогнозування, як на теоретичному, так і на прикладному рівнях, набуття ними
навичок самостійного аналізу соціальних процесів та явищ.
Дисципліна належить до блоку вибіркових дисциплін спецалізації «Аналітика
соціальних процесів» і спрямована на формування таких програмних
компетентностей освітньої програми підготовки:
ФК-09

ФК-10

ДФК-03

Аналітичні компетенції. Спроможність отримувати якісну
інформацію на основі кількісних даних; спроможність розробляти
експериментальні та спостережні дослідження й аналізувати дані,
отримані на їхній основі.
Стратегічний аналіз. Здатність формулювати пропозиції в
стратегії проектів, використовуючи відповідні інструменти.
Здатність управляти ресурсами у відповідності з цілями та планами
робіт
Для тематичної спеціалізації «Аналітика політичних процесів».
Уміння консультування та прогнозування суспільно-політичних
явищ / аналізу політичних процесів за допомогою широкого спектру
аналітичних методик.

3. Результати навчання за дисципліною
ПРН-04-з
ПРН-03-у
ПРН-04-с

Здатність формулювати в усній і письмовій мові філософські
проблеми і артикулювати власні погляди на соціальну та
ідеологічну діяльність.
Використовувати провідні моделі гуманітарного пізнання як
смисловий простір міркувань у історико-філософському та
теоретико-філософському контекстах.
Здатність до ефективної передачі інформації, ідей, аргументів,
користуючись відповідним стилем та мовою, в т. ч. ділове
листування, зрозумілою як фахівцям, так і нефахівцям.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами
робіт
Аудиторна:

Змістовий модуль І
Теоретико-методологічні основи аналізу і прогнозування соціальних процесів
Тема 1. Сутність і принципи соціального аналізу.
8 2
2
- 4
Тема 2. Аналіз і прогнозування соціальних процесів
8 2
2
- 4
як різновид соціальних технологій.
Тема 3. Категорія майбутнього в соціальній філософії
8 2
2
- 4
та соціології.
Модульний контроль
2
Разом 26 6
6
- 12
Змістовий модуль II
Історія виникнення і розвитку соціального аналізу і прогнозування
Тема 4. Передумови виникнення соціального аналізу
8 2
2
- та прогнозування.
Тема 5. Становлення соціального аналізу і
прогнозування як нового напрямку в науці про 12 2
2
- суспільство.
Модульний контроль
2
Разом 22 4
4
- Змістовий модуль IIІ
Діагностика соціальних процесів
Тема 6. Сутність і засоби діагностики соціальних
8 2
процесів.

-

2

-

-

6
8

14

4
2

Тема 7. Соціологічні дослідження як різновид
8
соціальної діагностики.
Тема 8. Програма соціологічного дослідження та її
12
структура.
Модульний контроль
2
Разом 30

2

2

-

-

4

2

-

6

-

-

4

6

-

10

-

-

12

-

2

-

-

4

-

6

-

-

2

2

-

-

4

-

2

-

-

2

-

12

-

-

12

4

-

-

4

4
4

-

-

4
4

12

-

-

12

2

-

-

4

2

-

-

4

2

-

-

4

6

-

-

12

Змістовий модуль VІІ
Моделювання в дослідженні соціальних процесів
Тема 19. Соціальна модель як засіб соціального
8 2
2
пізнання.
Тема 20. Технологічне забезпечення соціального
8 2
2
моделювання.

-

-

4

-

-

4

Змістовий модуль IV
Методи збору соціальної інформації
Тема 9. Спостереження і аналіз документів як методи
8 2
збору соціальної інформації.
Тема 10. Метод опитування. Фокус групи. Експертні
8 2
оцінки.
Тема 11. Методи аналізу соціальних подій. Кейс8 2
стаді.
Тема 12. Метод соціометрії малих груп. Соціальні
6 2
експерименти.
Модульний контроль
2
Разом 32 8

Змістовий модуль V
Прийоми і специфіка соціального аналізу
Тема 13. Обробка первинної соціальної інформації.
10 2
Проблема репрезентативності.
Тема 14. Соціальні кореляції.
10 2
Тема 15. Статистичні методи в соціальному аналізі.
10 2
Модульний контроль
2
Разом 32 6
Змістовий модуль VI
Сутність і види соціального прогнозування
Тема 16. Завдання та функції соціального
8 2
прогнозування.
Тема 17. Принципи, умови і форми соціального
8 2
прогнозу.
Тема 18. Проблеми ймовірності в соціальному
8 2
прогнозуванні.
Модульний контроль
2
Разом 26 6
-

3

Тема 21. Футурологічні
трансформацій.
Модульний контроль

моделі

соціальних
Разом

8

2

-

2

2
26

6

-

6

4
-

Змістовий модуль VIІІ
Соціальні проблеми як об’єкт аналізу і прогнозування
Тема 22. Поняття соціальної проблеми.
10 2
2
Тема 23. Прогнозування загострення соціальних
10 2
2
проблем.
Модульний контроль
2
Разом 22 4
4
Змістовий модуль IX
Засоби оптимізації соціальних процесів
Тема 24. Оптимізація як різновид соціальних
10 2
технологій.
Тема 25. Критерії і напрямки оптимізації соціальних
12 2
процесів.
Модульний контроль
2
Разом 24 4
Змістовий модуль X
Соціальне проєктування і планування
Тема 26. Діалогічна природа соціального
8 2
проєктування.
Тема 27. Планування розвитку соціальних процесів.
8 2
Тема
28.
Соціально-психологічні
ефекти
8 2
прогностичної діяльності.
Модульний контроль
2
Разом 26 6
Семестровий контроль 30
Усього 300 56

-

12

-

6

-

6

-

12

2

-

-

6

2

-

-

8

4

-

-

14

-

2

-

-

4

-

2

-

-

4

-

2

-

-

4

-

6

-

-

12

-

70

-

-

124

5. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Теоретико-методологічні основи аналізу і прогнозування соціальних процесів
Тема 1. Сутність і принципи соціального аналізу (2 год.).
Феномен «соціального». «Соціальне» в широкому та вузькому сенсі слова.
Поняття соціального аналізу. Соціальний аналіз та прогнозування як форми
управління соціальними змінами. Аналітика як основа інтелектуальної, логікомисленнєвої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. Приниципи
4

аналітичної діяльності (цілеспрямованість, системність, актуальність, сучасність,
активність, ініціативність, достовірність, об’єктивність, повнота, безперервність,
альтернативність, гнучкість, аргументованість). Орієнтація на «випередження подій»,
що дозволяє прогнозувати майбутній стан соціального суб’єкта. Соціальний аналіз та
прогнозування як галузь наукових досліджень і навчальна дисципліна. Об’єкт і
предмет вивчення. Практичне призначення навчальної дисципліни. Соціологічні та
соціально-філософські підстави соціального аналізу і прогнозування.
Тема 2. Аналіз і прогнозування соціальних процесів
як різновид соціальних технологій (2 год.).
Поняття соціальної технології. Види соціальних технологій. Місце і функції
соціальної діагностики, аналітики, прогнозування, проєктування, планування й
оптимізації в системі соціальних технологій. Соціальний аналіз і соціальне
управління. Прагматичний характер соціальної аналітики. Соціально-філософські,
загальнонаукові та спеціальні методи соціального аналізу і прогнозування.
Прикладний (вжитковий) і теоретичний рівні соціального аналізу. Загальнонаукова
та конкретно-аналітична методологія. Системний та синергетичний підходи у
соціальній аналітиці. Типи конкретно-аналітичних методів: порівняльний,
узагальнення, аналогій, математичний. Узагальнення як дослідницька технологія
систематизації первинної інформації. Порівняльний метод і метод аналогій.
Методологічні підходи, що застосовуються до прогнозування і моделювання
соціальних процесів: функціональний, системний і структурно-функціональний.
Тема 3. Категорія майбутнього в соціальній філософії та соціології (2 год.).
Методологічні підходи до визначення майбутнього. Природа майбутнього.
Філософські категорії: рух, розвиток, час, закон і майбутнє. Минуле, теперішнє,
майбутнє як модуси часу. Минуле як ключ до визначення майбутнього. Прогностична
функція соціального пізнання. Типологія майбутнього в залежності від достовірності
прогнозів. Глобальні проблеми людства й альтернативи майбутнього. Поняття
глобальної сингулярності. Усвідомлення людиною свого соціального майбутнього в
системі наукового знання. Типологія особистостей в контексті усвідомлення свого
соціального майбутнього.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II
Історія виникнення і розвитку соціального аналізу і прогнозування.
Тема 4. Передумови виникнення соціального аналізу та прогнозування
(2 год.).
Етапи еволюції прогностичного мислення. Презентизм первісної свідомості.
Передбачення як давня форма отримання інформації про майбутнє. Пророкування.
Досвід перших соціальних прогнозів (Платон, Арістотель, Ісайя, Іван Богослов,
Нострадамус тощо). Есхатологічна свідомість. Від есхатології до утопії. Утопізм.
Криза утопічного мислення. Соціальні прогнози кінця XIX століття: «Німеччина у
2000 році» Георга Ерманна (1891), «Майбутня війна та її економічні наслідки» Івана
5

Станіславовича Бліоха (1897), «Малюнок політичної та економічної організації
майбутнього суспільства» Густава де Молінарі (1899), «Передбачення» Герберта
Уеллса (1901). Наукова фантастика. Історія соціального проектування в широкому
сенсі: в контексті історії розвитку соціальної думки, в контексті історії НТП; в
контексті історії соціального реформування і модернізації суспільства; в контексті
історії менеджменту; в контексті історії соціальної роботи. Соціальні проекти
ідеального суспільства в концепціях філософів, соціологів, громадських діячів.
Тема 5. Становлення соціального аналізу і прогнозування
як нового напрямку в науці про суспільство (2 год.).
Формування футурології – «науки про майбутнє». Дж. Холдейн «Дедал, або
Наука і майбутнє» (1924). Еволюція соціального прогнозування в кінці 50-х – сер. 60х рр. XX ст. Поява організацій, орієнтованих на постановку прогнозів соціальноекономічній сфері. Висування на перший план проблем людства і глобальних
проблем, що відбивають інтереси постіндустріалізму. «Прогностичний бум».
Особливості розвитку соціального прогнозування в СРСР. Розмежування
«буржуазної» футурології та «марксистської» прогностики. Проблеми та наслідки
застосування ненаукових форм соціального проектування в СРСР. Основні напрямки
сучасної футурології. Футурологічні концепції: загальне і специфічне. Римський клуб
(1968) в створенні прогнозів соціального розвитку. Гуманізм і глобальне
прогнозування (А. Печчеї). Еволюція уявлень про майбутнє людства в доповідях
Римського клуба. Концепції Д. Медоуза, Д. Несбіта, П. Ебурен. Концепція
«футурошоку» О. Тоффлера. Футурологія О. К. Флехтгейма. Розвиток прогнозування
у взаємозв'язку з соціальним моделюванням. Е. Вайцзекер, К. Харгроуз, М. Сміт
«Фактор п’ять. Формула стійкого зростання» (2007). Соціальний аналіз і
прогнозування в Україні. Вітчизняні наукові школи соціального прогнозування.
Сучасний зміст соціального прогнозування як науки про майбутнє суспільства.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IIІ
Діагностика соціальних процесів
Тема 6. Сутність і засоби діагностики соціальних процесів (2 год.).
Соціальний діагноз. Соціально-філософські підстави соціальної діагностики.
К. Маннгайм «Діагноз нашого часу» (1943). Місце соціальної діагностики і
прогнозування в системі соціологічного знання. Нерозривна єдність теорії і практики
– найважливіша особливість соціальної науки. Сенс соціологічних понять,
застосовуваних у соціальному аналізі та прогнозуванні: соціальне проектування,
соціальні потреби, соціальна проблема, соціальна система, соціальне управління,
соціальні зміни, соціальні інновації, соціальная суб'єктності, соціальні ідеали,
соціальні цінності, соціальні норми, соціальні установки, життєві концепції.
Тема 7. Соціологічні дослідження як різновид соціальної діагностики (2 год.).
Соціологічні дослідження як основне джерело інформації про динаміку
соціальних процесів. Види соціальних досліджень. Розвідувальні, описові та
аналітичні (експериментальні) дослідження. Монографічні та компаративні
дослідження. Когортні, панельні, лонгітюдні (моніторингові), трендові (трекінгові)
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дослідження. Класифікація досліджень за критерієм об’єкту. Фундаментальні,
емпіричні та прикладні дослідження. Відмінності між емпіричними та прикладними
соціологічними дослідженнями.
Тема 8. Програма соціологічного дослідження та її структура (2 год.).
Загальні характеристики соціологічних досліджень. Етапи соціологічного
дослідження. Програма конкретного соціологічного дослідження. Процедурна і
методологічна частини програми. Визначення проблеми, об’єкта і предмета, мети й
завдань соціологічного дослідження. Розробка гіпотези. Види гіпотез. Основні
поняття дослідження. Аналіз і операціоналізація (структурна і факторна) основних
понять. Процедура квантифікації. Види шкал. Відбір методу збору соціологічної
інформації. Інструментарій дослідження. Складання робочого плану дослідження.
Польовий етап соціологічного дослідження. Первинна і вторинна соціологічна
інформація. Аналіз інформації, складання звіту. Види звітів.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV
Методи збору соціальної інформації
Тема 9. Спостереження і аналіз документів
як методи збору соціальної інформації (2 год.).
Поняття, функції та види спостереження. Специфіка методу спостереження в
соціальній аналітиці. Технології проведення спостережень. Включені та виключені
спостереження. Сутність метода аналізу документів. Поняття документу.
Класифікації документів. Традиційний неформалізований аналіз документів.
Формалізований стандартизований аналіз документів. Контент-аналіз у соціальній
аналітиці. Види контент-аналізу. Якісний та кількісний контент-аналіз. Процедури та
методики контент-аналізу. Одиниця аналізу. Система кодування тексту. Структурний
контент-аналіз. Інтент-аналіз. Поняття інтенції. Завдання та види інтент-аналізу.
Процедури інтент-аналізу. Дискурс-аналіз. Поняття соціального дискурсу. Методики
дискурс-аналізу. Лінгвістичний аналіз. Стратегічний аналіз. Структурний аналіз.
Тема 10. Метод опитування. Фокус групи. Експертні оцінки (2 год.).
Опитування: історія методу. Основні принципи проведення опитувань. Види
опитувань. Інтерв’ю. Анкетування. Правила складання та структура анкети. Види
питань. Закриті, напівзакриті та відкриті питання. Правила формулювання питань.
Фактологічні питання. Функціональні питання. Комунікативні питання. Питанняфільтри. Питання-пастки. Контрольні питання. Соціально-демографічний блок.
Техніки проведення опитувань. Методи формування питань в тематичні блоки.
«Пряма воронка». «Зворотна воронка». Метод «батареї», або технічна послідовність.
Послідовність Д. Дервіла. «Воронка Геллапа». Суб’єктивна послідовність. Групові
опитування. Поштові та пресові опитування. Бліц-опитування. Телефонні та вуличні
опитування. Інтернет-опитування. Сутність і функції методу фокус-груп. Принципи
організації фокус-груп. Методика проведення фокус-груп. Вимоги до учасників.
Вимоги до модератора та асистентів. Управління дискусією. Аналіз та інтерпретація
отриманої інформації. Експертне опитування як метод соціологічних досліджень.
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Ознаки та принципи експертних опитувань. Види експертних опитувань. Очні методи
групових експертних опитувань. Метод наради. Метод «мозкового штурму». Заочні
методи групових експертних опитувань, «проблемне колесо», компонентний аналіз
та побудова тезаурусів для соціологів. Метод незалежних характеристик. Метод
Дельфі. Метод Паттерн. Етапи експертного опитування. Вимоги до експертів. Метод
прогнозних сценаріїв.
Тема 11. Методи аналізу соціальних подій. Кейс-стаді (2 год.).
Поняття, предмет та завдання івент-аналізу. Процедура та етапи івент-аналізу.
Процес створення «даних про події». Процес кодування даних. Бази даних.
Ситуаційний аналіз. Процедура ситуаційного аналізу. Визначення меж ситуації.
Визначення головних суб’єктів соціальної дії. Виявлення потреб, інтересів та
довгострокових цілей. Аналіз соціальних дій. Аналіз факторів зовнішнього
соціального середовища. SWOT-аналіз: сутність методу та сфери використання.
Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз. Матриця SWOT-аналізу,
сильні та слабки, внутрішні та зовнішні чинники. Одиничне та загальне в соціальних
процесах, принцип прецеденту. Кейс-стаді як методологія соціального аналізу та
освітня методика. Аналіз кейсів у галузі економіки, управління, права, політики тощо.
Можливості та обмеженість методу кейс-стаді.
Тема 12. Метод соціометрії малих груп. Соціальні експерименти (2 год.).
Аналіз соціальних процесів в малих групах. Соціометрія як методика вивчення
внутрішніх групових зв'язків та ієрархії в мікросоціальних спільнотах. Якоб Морено.
Особливості соціометричного опитування. Соціометрична матриця. Соціометричні
критерії (комунікативні і гностичні). Можливості та обмеженість методу соціометрії.
Метод ШОУ (швидка оцінка учасниками дискусії проблем мікросоціуму). Поняття й
особливості експерименту в соціальній аналітиці і прогнозуванні. Польові та
лабораторні експерименти. Умови й правила проведення експериментів. Види
експериментів. Квазіексперимент і його форми. Правила формування контрольних і
експериментальних груп. Значення експерименту для соціальної аналітики і
прогнозування.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V
Прийоми і специфіка соціального аналізу
Тема 13. Обробка первинної соціальної інформації.
Проблема репрезентативності (2 год.).
Комп’ютерні програми для обробки первинної соціологічної інформації. Сучасні
інформаційні технології обробки й аналізу соціологічної інформації. Специфіка
подання, зберігання й обробки даних у пакетах ОСА й SPSS. Особливості суцільних
і вибіркових досліджень. Поняття генеральної та виборчої сукупності. Основні
поняття теорії вибірки. Проблема репрезентативності в соціології. Помилки вибірки.
Види вибірки. Імовірнісна вибірка. Методи випадкової вибірки. Механічна вибірка.
Серійна вибірка. Гніздова вибірка. Цілеспрямована (неймовірнісна) вибірка.
Стихійна вибірка. Метод «снігової грудки». Метод основного масиву. Квотна
вибірка. Одноступеневі й багатоступеневі вибірки.
Тема 14. Соціальні кореляції (2 год.).
Кореляційний аналіз: сутність методу. Мета кореляційного аналізу.
Спрямованість та інтенсивність зв’язку. Коефіцієнт кореляції. Регресивний аналіз.
Пат-аналіз. Факторний аналіз. Цілі факторного аналізу. Поняття «фактор». Задачі, що
розв’язуються за допомогою факторного аналізу. Детермінаційний аналіз.
Дисперсійний аналіз. Критерій Фішера (F-критерій). Кластер-аналіз: основні сфери
застосування.
Тема 15. Статистичні методи в соціальному аналізі (2 год.).
Джерела даних для статистичного аналізу. Типові завдання, що вирішуються за
допомогою статистичного підходу у соціальному аналізі. Результати бізнес-процесів
підприємств як внутрішні джерела даних. Інформаційне забезпечення їх отримання,
збереження та обробки. Бази та сховища даних (Date Warehousing). Оперативна
аналітична обробка даних (OLAP). Поняття «видобування даних» (Data Mining).
Зростання обсягів та частоти даних (Big Data). Результати наукових експериментів як
джерела статистичних даних. Зовнішні джерела даних: державна статистична
інформація, маркетингові дослідження, обстеження ділової кон’юнктури, зовнішні
бази даних: ООН, Евростату, Світового банку, Світової організації торгівлі тощо.
Використання даних державної (офіційної) статистики у наукових дослідженнях,
правові засади та інформаційні можливості їх використання. Форми статистичної
звітності. Можливості та порядок отримання статистичної інформації у вітчизняних
органах державної статистики.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VI
Сутність і види соціального прогнозування
Тема 16. Завдання та функції соціального прогнозування (2 год.).
Поняття прогнозу. Прогностика як наука про систему мислення про майбутнє,
про способи і методи його дослідження. Понятійний апарат соціального
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прогнозування. Багатоаспектність поняття «прогноз». Випереджальне відображення,
передчуття,
передвгадування,
пророкування,
передбачення,
антиципація,
проєктування, планування. Аналіз прогнозу як об'єкта наукового дослідження.
Поняття про апарат прогностичної діяльності. Прогнозування – одна з форм
конкретизації наукового передбачення. Соціальне прогнозування як область
наукового знання, метод наукового пізнання, ймовірних змін соціальних структур,
об'єктів і процесів. Об'єкт і предмет соціального прогнозування. Основні
методологічні принципи соціального прогнозування. Прогнозні дослідження,
характер взаємодії прогностики з галузевими теоріями суспільствознавства:
економічними, юридичними, психологічними, соціологічними та ін. Прогнозне
обґрунтування соціальних іновацій в суспільстві. Технологічні етапи і процедури
прогнозування.
Тема 17. Принципи, умови і форми соціального прогнозу (2 год.).
Види прогнозів. Пошукові, нормативні, цільові прогнози. Планові, програмні,
проектні, організаційні прогнози. Аналітичні прогнози. Типологія прогнозів за
критерієм часу. Прогнози-застереження. Прогнози-розвідники. Основні етапи
розробки прогнозів. Способи верифікації соціальних прогнозів. Принципи та методи
прогнозування. Основні способи прогнозування: екстраполяція, моделювання,
експертиза. Інструментарій прогнозування. Футурологічні прогнози соціального
розвитку. Передбачення і прогноз. Співвідношення прогнозу і досліджуваного
об'єкта. Проблема розробки типології соціального прогнозування. Ознаки, що
забезпечують розробку типології соціального прогнозування. Основні методи
соціального прогнозування: обґрунтування, типології, класифікації та основні
характеристики вибору для аналізу соціальної реальності. Прогностична
екстраполяція, рефлексивний метод і метод аналізу часових рядів, структурний
аналіз, аналіз граничних і порогових значень.
Тема 18. Проблеми імовірності в соціальному прогнозуванні (2 год.).
Імовірнісний характер масових соціальних процесів та його значення для
прийняття наукових висновків. Аналіз і інтерпретація результатів соціальних
прогнозів. Імовірнісні моделі законів розподілу. Закони розподілу дискретних
величин. Закони розподілу неперервних величин. Нормальний закон розподілу та
його властивості. Параметри законів розподілів. Типи статистичних даних.
Відповідність статистичних даних і методів їх аналізу. Класифікація методів
соціального прогнозування в залежності від ступеню імовірності. Інтуїтивні
(експертні) методи: методи індивідуальної експертної оцінки – анкетування, інтерв'ю,
аналітична записка, побудова сценаріїв. Методи колективної експертної оцінки –
метод Делфі, метод мозкового штурму, матричний метод, метод комісій, евристичний
метод. Підстави для вибору методів соціального прогнозування. Шляхи підвищення
імовірності соціальних прогнозів.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІ
Моделювання в дослідженні соціальних процесів
Тема 19. Соціальна модель як засіб соціального пізнання (2 год.).
Моделювання в дослідженні соціальних процесів. Сутність методу
моделювання. Модель як аналог оригіналу, який відтворює в символічній формі
істотні риси будь-якого об'єкта, процесу або явища, але не повторює його. Види
моделей. Змістовні та формалізовані моделі. Лінійні та нелінійні моделі.
Взаємозалежність моделювання і прогнозування. Моделювання як триєдиний процес:
вивчення параметрів реальної системи і побудова на її основі моделі; дослідження
моделі; екстраполяція вивчених властивостей моделі на її оригінал. Типи
функціонування моделі: імітаційний і режимний. Їх зміст, мета і способи
оптимального співвідношення в соціальних процесах. Основні задачі моделювання:
виявлення предмета дослідження; систематизація соціальних проблем; вироблення
концепції і способів вирішення соціальних проблем. Основні стадії процесу
моделювання. Основні принципи моделювання. Типологія соціальних моделей.
Методи оцінки альтернатив: аналіз вигід і витрат, метод задовільних альтернатив,
метод домінантних альтернатив, метод еквівалентних альтернатив, матриця Геллера.
Модель «ORET» й технологічний алгоритм Дж. Проктора. Ігрове моделювання.
Структурне моделювання. Когнітивне моделювання.
Тема 20. Технологічне забезпечення соціального моделювання (2 год.).
Використання моделювання у вирішенні соціальних проблем. Моделювання як
триєдиний процес: вивчення параметрів реальної системи і побудова на її основі
моделі; дослідження моделі; екстраполяція вивчених властивостей моделі на її
оригінал. Типи функціонування моделі: імітаційний і режимний. Їх зміст, цілі і
способи оптимального співвідношення в соціальних процесах. Використання різних
типів моделей в процесі моделювання складних соціальних проблем: евристичних,
прогностичних, прагматичних. Принципи розробки та вимоги до моделей в
соціальному моделюванні. Основні стадії процесу моделювання. Взаємозв'язок в
соціальному моделюванні соціології, філософії, математики.
Тема 21. Футурологічні моделі соціальних трансформацій (2 год.).
Макросоціальний розвиток як об’єкт моделювання. Поняття соціальних
трансформацій. Глобальні моделі суспільного розвитку. Уніполярні моделі структури
соціального світу. Концепція «кінця історії» Ф. Фукуями. Поліцентричні моделі
глобальної структури світу. Локальні цивілізації. Концепція «зіткнення цивілізацій»
С. Гантінгтона. Концепція «двох світів» С. Коена. Структурна концепція Й. Галтунга.
Модель світового порядку Ж. Атталі. Теорія соціальних катастроф К. Санторо.
Оптимістичні та песимістичні версії майбутнього.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VIІІ
Соціальні проблеми як об’єкт аналізу і прогнозування
Тема 22. Поняття соціальної проблеми (2 год.).
Визначення соціальної проблеми. Види соціальних проблем та їх
характеристики. Демографічні, етнічні, мовні, економічні, релігійні, політичні
проблеми. Сучасне суспільство як джерело появи соціальних проблем. Сучасна теорія
соціальних проблем. Соціальний порядок і соціальне напруження. Робота з
соціальними проблемами: діагностування й аналіз проблем, їх сортування і
ранжування, вибір пріоритетних проблем, передбачення і виявлення проблем,
планування профілактики, підготовка рішення проблем, аналіз результатів вирішення.
Тема 23. Прогнозування загострення соціальних проблем (2 год.).
Соціальні норми і патології. Соціальні конфлікти як наслідок порушення
(розбалансування) соціального порядку. Засоби профілактики соціальних проблем та
шляхи зниження соціальної напруги в суспільстві. Відстеження динаміки
потенційних проблем. Проєкт «Євробарометр». Основні задачі моделювання:
виявлення джерела соціальної напруги; систематизація соціальних проблем;
вироблення концепції і способів вирішення соціальних проблем. Штучне
конструювання соціальних проблем.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IX
Засоби оптимізації соціальних процесів
Тема 24. Оптимізація як різновид соціальних технологій (2 год.).
Поняття організаційних змін та організаційного розвитку. Механізми перебігу
процесу змін. Соціальна мобільність як складова соціально-стратифікаційних змін.
Процеси трансформації соціальної структури сучасного українського суспільства.
Проблеми управління організаційними змінами. Сутність процесу оптимізації.
Основні теоретичні підходи до оптимізації соціальних процесів. Технологічні
проблеми моделювання в соціальній роботі. Конструювання соціальної реальності.
Активні методи соціального пізнання. Технологізація соціальної аналітики.
Застосування моделювання в оптимізації соціальних явищ і процесів.
Тема 25. Критерії і напрямки оптимізації соціальних процесів (2 год.).
Ідеальне – ідея – ідеалізація – ідеал. Категорія «ідеальне» і соціальна діяльність.
Протиріччя сущого і належного. Проблема соціального ідеалу. Структура соціальної
проєктної діяльності. Види, рівні, способи оптимізації соціальних процесів. Прогноз,
проєкт, ідеал, стратегія, тактика, мета, закон, гасло, мрія, фантазія, ситуація.
Прогнозування «від ідеалу». Визначення критеріїв оптимізації соціальних процесів.
Людина як ключовий критерій соціального розвитку. Потреби людини та інтереси
соціальних груп.

12

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ X
Соціальне проєктування і планування
Тема 26. Діалогічна природа соціального проєктування (2 год.).
Поняття, сутність і функції соціального проєктування. Соціальне проєктування
як метод пізнання і форма практичної діяльності. Проєктування соціальних інновацій
як форма управління соціальними змінами. Поняття і види соціальних інновацій в
сфері соціального управління. Суб'єкт, об'єкт, предмет соціального проєктування.
Соціальні інновації як предмет проєктування. Основні підходи до соціальнопроєктної діяльності в сучасній соціології: об'єктно-орієнтований підхід; проблемноорієнтований підхід; суб'єктно-орієнтований (тезаурусний) підхід. Типологія
соціальних проєктів. Типи проєктів за характером проєктованих змін: інноваційні,
модернізуючи і реставраційні проекти. Типи проєктів за напрямками діяльності. Типи
проєктів за особливостями фінансування: інвестиційні, спонсорські, кредитні,
бюджетні, благодійні. Типи проєктів за масштабами застосування: глобальні проєкти,
макропроєкт, мікропроєкти, мініпроєкти. Типи проєктів за термінами їх реалізації:
короткострокові, середньострокові і довгострокові проєкти. Престиж-проєкти.
Псевдопроєкти. Інформаційне і ресурсне забезпечення проєктної діяльності.
Тема 27. Планування розвитку соціальних процесів (2 год.).
Співвідношення проєктування і планування. Порядок ведення проєктних робіт:
розробка концепції, основних характеристик проєкту. Актуальність і обгрунтування
прєкту. Планування: за правилом ресурсів, за правилом часу, за правилом місця, за
правилом наслідків. Види і способи планування. Проєктування і планування як види
колективної діяльності. Об'єкт, суб'єкт, предмет соціального планування. Основні
принципи соціального планування: системність, імовірнісний характер, врахування
суб'єктивного фактора, варіантність, історизм, соціальний детермінізм, узгодженість,
верифікованість, ціннісна нейтральність, безперервність. Синергетичний ефект
застосування колективних методів соціального проєктування та планування: метод
мозкової атаки, метод фокальних об'єктів, метод сценаріїв, метод ділової гри,
синектика, метод ТРВЗ (теорії розв'язання винахідницьких завдань). Місце
соціального планування в державному (муніципальному) управлінні, менеджменті
організації та бізнесі на сучасному етапі. Взаємозв'язок соціального управління,
соціального прогнозування, соціальної політики і соціальної роботи.
Тема 28. Соціально-психологічні ефекти прогностичної діяльності (2 год.).
Можливості та обмеження аналізу і прогнозування. Ефекти аналітичної і
прогностичної діяльності, що впливають на достовірність її результатів. «Ефект
бумеранга». Ефект активізації прогнозів. Ефект прогностичної моди. Прогностична
паніка. Прогностична сліпота. Значення особистості фахівця при виборі змісту і
форми соціального проєкту. Поняття експертної спільноти. Світові та національні
центри прогностичної діяльності. Фахові та етичні вимоги до фахівців з аналізу та
прогнозування. Проблема відповідальності експертної спільноти за якість соціальних
прогнозів.
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6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Разом
Максимальна
кількість балів:
Розрахунок
коефіцієнта

Кількість
одиниць

Макс. кільк.
балів

Кількість
одиниць

Макс. кільк.
балів

Кількість
одиниць

Макс. кільк.
балів

Кількість
одиниць

Макс. кільк.
балів

Кількість
одиниць

Макс. кільк.
балів

Модуль 10

Макс. кільк.
балів

Модуль 9

Кількість
одиниць

Модуль 8

Макс. кільк.
балів

Модуль 7

Кількість
одиниць

Модуль 6

Макс. кільк.
балів

Модуль 5

Кількість
одиниць

Модуль 4

Макс. кільк.
балів

Модуль 3

Кількість
одиниць

Відвідування
лекції
Відвідування
практичних
занять
Робота на
практичному
занятті
Виконання
завдань для
самостійної
роботи
Виконання
модульної роботи
Виконання ІНДЗ

Модуль 2

Макс. кільк.
балів

Вид діяльності
студента

Максимальна ксть балів за
одиницю
Кількість
одиниць

Модуль 1

1

3

3

2

2

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

3

3

1

3

3

2

2

5

5

6

6

6

6

3

3

3

3

2

2

2

2

3

3

10

3

30

2

20

5

50

6

60

6

60

3

30

3

30

2

20

2

20

3

30

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

54

88

100

99

713
60/713=0,084

66

66

54

54

66

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним
матеріалом. Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм
самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом
подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку теорії та
практики.
Мета самостійної роботи студентів:
- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;
- формування умінь і навичок самостійної розумової праці;
- розвиток морально-вольових зусиль;
- формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення
знань як необхідної умови професійного становлення.
Завдання самостійної роботи студентів:
- навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами інформації;
- творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;
- формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи.
Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях:
– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних тем;
– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого засвоєння
програмного матеріалу;
– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок;
– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду
наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних проблем
або прогнозів за обраною тематикою;
– презентація та захист результатів виконання вибіркового дослідницького
завдання.
Самостійна робота студентів повинна забезпечити:
- системність знань та засобів навчання;
- володіння розумовими процесами;
- мобільність і критичність мислення;
- володіння засобами обробки інформації;
- здібність до творчої праці.
6.2

Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів.
№
з/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна
кількість балів

1

Глибина і повнота розкриття завдань

2 бали

2

Повнота використання рекомендованої літератури

1 бали

3

Обґрунтування висновків

0,5 бали

4

Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи

1 бал

5

Обсяг виконаної роботи

0,5 бал

№
з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Назва теми

У контексті тем першого модулю «Теоретико-методологічні
основи аналізу і прогнозування соціальних процесів» студенти
опрацьовують рекомендовану літературу та створюють
конспект.
У контексті тем другого модулю «Історія виникнення і розвитку
соціального аналізу і прогнозування» студенти опрацьовують
рекомендовану літературу, здійснюють інтернет-пошук
інформації та складають порівняльну таблицю основних
західних і вітчизняних центрів соцальної аналітики і
прогнозування.
У контексті тем третього модулю «Діагностика соціальних
процесів» студенти студенти розподіляються на мікрогрупи (3-5
осіб), визначають тему власного дослідження соціальних
проблем, складають програму і робочий план дослідження.
У контексті тем четвертого модулю «Методи збору соціальної
інформації»
студенти
самостійно
складають
анкетуопитувальник за визначеною раніше темою, здійснюють збір
соціологічної інформації (до 100 респондентів).
У контексті тем п’ятого модулю «Прийоми і специфіка
соціального аналізу» студенти самостійно вносять інформацію в
бази данних та опрацьовують її за допомогою пакетів ОСА або
SPSS, будують кореляційні залежності, графіки та діаграми за
результатами проведеного опитування.
У контексті тем шостого модулю «Сутність і види соціального
прогнозування» студенти опрацьовують літературу та пишуть
аналітичне есе з оцінкою відомих прогнозів розвитку соціальних
процесів.
У контексті тем сьомого модулю «Моделювання в дослідженні
соціальних процесів» студенти самостійно будують
умоглядну динамічну модель розвитку демографічної
(конфесійної, мовної, економічної, політичної тощо) ситуації
в сучасной Україні.
У контексті тем восьмого модулю «Соціальні проблеми як
об’єкт аналізу і прогнозування» студенти самостійно
готують звіт за результатами проведеного ними
соціологічного опитування.
У контексті тем дев’ятого модулю «Засоби оптимізації
соціальних процесів» студенти розробляють рекомендації з
оптимізації проаналізованих раніше соціальних процесів.

Кількість
годин

Бали

12

5

14

5

12

5

12

5

12

5

12

5

12

5

12

5

12

5

16

У контексті тем десятого модулю «Соціальне проєктування і
планування» студенти самостійно опрацьовують літературу та
10
підбирають приклади впливу соціально-психологічних ефектів
на якість прогностичної діяльності.

12

5

Разом

124

50

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

6.3

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульнорейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності,
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня
знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100.
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на
семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних завдань, за
модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється
в електронному вигляді або з використанням роздрукованих завдань. Модульний
контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального
матеріалу змістового модуля.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації,
індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань,
фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації,
контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки,
складання тез.
б) Методи письмового контролю: вхідні тести, практикум, контрольна робота,
розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація особистого проекту, мінідиктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі (дослідницькі) завдання,
підготовка письмових відповідей на проблемні питання.
в) Комп’ютерного
(дистанційного)
контролю:
мережеве
навчання,
консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, навчального
проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в синхронному режимі,
хмарні технології, заняття з представленням знань та умінь моделі
кореспондентського навчання, проект з залученням SMART- технологій.
г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п.
7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових
балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну)
та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
№
1
2

Вид діяльності
Робота на практичному занятті
Відвідування лекцій

Кількість балів
0-10 (разом 350)
0-1 (разом 28)
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3
4
5

Відвідування практичних занять
МКР
Самостійна робота
Підсумковий бал
Коефіцієнт

0-1 (разом 35)
0-25 (разом 250)
0-5 (разом 50)
0-713
0,084

6.4 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування,
співбесіда, залік. Методи письмового контролю: модульне письмове
тестування; підсумкове письмове тестування, реферат.
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:
- систематичність відвідування занять;
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- повний обсяг їх виконання;
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
- самостійність виконання;
- творчий підхід у виконанні завдань;
- ініціативність у навчальній діяльності;
- виконання тестових завдань.
Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Феномен «соціального». «Соціальне» в широкому та вузькому сенсі слова.
2. Соціальний аналіз та прогнозування як форми управління соціальними
змінами.
3. Аналітика як основа логіко-мисленнєвої діяльності, спрямованої на рішення
практичних завдань. Приниципи аналітичної діяльності.
4. Можливості та обмеження аналізу і прогнозування.
5. Поняття соціальної технології. Види соціальних технологій.
6. Місце і функції соціальної діагностики, аналітики, прогнозування,
проєктування, планування й оптимізації в системі соціальних технологій.
7. Соціальний аналіз і соціальне управління. Прагматичний характер соціальної
аналітики.
8. Соціально-філософські, загальнонаукові та спеціальні методи соціального
аналізу і прогнозування.
9. Прикладний (вжитковий) і теоретичний рівні соціального аналізу.
Загальнонаукова та конкретно-аналітична методологія.
10. Системний та синергетичний підходи у соціальній аналітиці.
11. Типи конкретно-аналітичних методів в соціальній аналітиці: порівняльний,
узагальнення, аналогій, математичний.
6.5
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12. Методологічні підходи, що застосовуються до прогнозування і моделювання
соціальних процесів: функціональний, системний і структурно-функціональний.
13. Категорія майбутнього в соціальній філософії та соціології.
14. Типологія майбутнього в залежності від достовірності прогнозів.
15. Етапи еволюції прогностичного мислення.
16. Презентизм первісної свідомості. Передбачення як давня форма отримання
інформації про майбутнє. Пророкування.
17. Есхатологічна свідомість. Від есхатології до утопії.
18. Утопізм. Криза утопічного мислення.
19. Соціальні прогнози кінця XIX століття.
20. Формування футурології – «науки про майбутнє».
21. Прогностичний бум наприкінці 50-х – сер. 60-х рр. XX ст.
22. Еволюція уявлень про майбутнє людства в доповідях Римського клуба.
23. Концепції майбутнього світового розвитку Д. Медоуза.
24. Модель світового розвитку Д. Несбіта і П. Ебурен.
25. Е. Вайцзекер, К. Харгроуз, М. Сміт «Фактор п’ять. Формула стійкого
зростання» (2007).
26. Соціальний аналіз і прогнозування в Україні.
27. Соціальний діагноз. Місце соціальної діагностики в системі соціологічного
знання.
28. Соціологічні дослідження як основне джерело інформації про динаміку
соціальних процесів. Види соціальних досліджень.
29. Етапи соціологічного дослідження.
30. Програма конкретного соціологічного дослідження.
31. Визначення проблеми, об’єкта, предмета, мети й завдань соціологічного
дослідження.
32. Основні поняття соціологічного дослідження. Аналіз і операціоналізація
(структурна і факторна) основних понять.
33. Розробка гіпотези соціологічного дослідження. Види гіпотез.
34. Процедура квантифікації. Види шкал.
35. Відбір методу збору соціологічної інформації. Інструментарій дослідження.
36. Класифікація методів збору соціологічної інформації.
37. Специфіка методу спостереження в соціальній аналітиці. Технології
проведення спостережень.
38. Сутність метода аналізу документів. Поняття документу. Класифікації
документів.
39. Контент-аналіз у соціальній аналітиці.
40. Інтент-аналіз соціальній аналітиці.
41. Методики дискурс-аналізу.
42. Опитування: історія методу. Основні принципи проведення опитувань. Види
опитувань.
43. Види інтерв’ю. Правила проведення інтерв’ю.
44. Анкетування. Правила складання та структура анкети.
45. Поштові та пресові опитування. Інтернет-опитування.
46. Телефонні та вуличні опитування.
19

47. Методика проведення фокус-груп. Принципи організації фокус-груп.
48. Поняття, предмет та завдання івент-аналізу. Процедура та етапи івентаналізу.
49. Процес кодування даних. Бази даних.
50. Процедура ситуаційного аналізу. Аналіз соціальних подій.
51. SWOT-аналіз: сутність методу та сфери використання.
52. Кейс-стаді як методологія соціального аналізу та освітня методика.
Можливості та обмеженість методу кейс-стаді.
53. Аналіз соціальних процесів в малих групах. Соціометрія.
54. Експерименти в соціальній аналітиці і прогнозуванні.
55. Комп’ютерні пакети ОСА й SPSS для обробки соціологічної інформації.
56. Основні поняття теорії вибірки. Генеральна та виборча сукупності.
57. Прийоми формування виборчої сукупності. Види вибірки.
58. Проблема репрезентативності в соціології. Помилки вибірки.
59. Кореляційний аналіз: сутність методу. Спрямованість та інтенсивність
зв’язку. Коефіцієнт кореляції.
60. Кластер-аналіз: основні сфери застосування.
61. Статистичні методи в соціальному аналізі.
62. Понятійний апарат соціального прогнозування.
63. Основні способи прогнозування: екстраполяція, моделювання, експертиза.
64. Прогнозне обґрунтування соціальних іновацій в суспільстві.
65. Функції і принципи прогнозування, технологічні етапи і процедури.
66. Види прогнозів.
67. Основні етапи розробки прогнозів.
68. Проблема підвищення ефективності соціального прогнозування.
69. Принципи та методи прогнозування. Інструментарій прогнозування.
70. Проблема розробки типології соціального прогнозування.
71. Основні методи соціального прогнозування: обґрунтування, типології,
класифікації.
72. Інтуїтивні методи прогнозування.
73. Прогностична екстраполяція, рефлексивний метод і метод аналізу часових
рядів, структурний аналіз, аналіз граничних і порогових значень.
74. Проблеми імовірності в соціальному прогнозуванні.
75. Класифікація методів соціального прогнозування в залежності від ступеню
імовірності.
76. Інтуїтивні (експертні) методи: методи індивідуальної експертної оцінки –
анкетування, інтерв'ю, аналітична записка, побудова сценаріїв.
77. Методи колективної експертної оцінки – метод Делфі, метод мозкового
штурму, матричний метод, метод комісій, евристичний метод.
78. Шляхи підвищення імовірності соціальних прогнозів.
79. Соціальна модель як засіб соціального пізнання.
80. Типи функціонування моделі: імітаційний і режимний.
81. Методи оцінки альтернатив: аналіз вигід і витрат, метод задовільних
альтернатив, метод домінантних альтернатив, метод еквівалентних альтернатив,
матриця Геллера.
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82. Ігрове, структурне, когнітивне моделювання.
83. Макросоціальний розвиток як об’єкт моделювання. Поняття соціальних
трансформацій.
84. Глобальні моделі суспільного розвитку.
85. Оптимістичні та песимістичні версії майбутнього.
86. Соціальні проблеми як об’єкт аналізу і прогнозування.
87. Діагностування й аналіз соціальних проблем. Соціальні конфлікти як
наслідок порушення (розбалансування) соціального порядку.
88. Проєкт «Євробарометр» та його роль у виявленні соціальних проблем.
89. Штучне конструювання соціальних проблем.
90. Визначення критеріїв оптимізації соціальних процесів. Людина як ключовий
критерій соціального розвитку.
91. Оптимізація як різновид соціальних технологій. Потреби людини та інтереси
соціальних груп.
92. Проблема соціального ідеалу. Прогнозування «від ідеалу».
93. Структура соціальної проєктної діяльності.
94. Соціальне проєктування як метод пізнання і форма практичної діяльності.
Інформаційне і ресурсне забезпечення проєктної діяльності.
95. Типологія соціальних проєктів.
96. Основні принципи соціального планування.
97. Місце соціального планування в державному (муніципальному) управлінні,
менеджменті організації та бізнесі.
98. Ефекти аналітичної і прогностичної діяльності, що впливають на
достовірність її результатів.
99. Значення особистості фахівця при виборі змісту і форми соціального проєкту.
100. Проблема відповідальності експертної спільноти за якість соціальних
прогнозів.
6.6

Шкала відповідності оцінок

Оцінка за
Рейтингова
стобальною
оцінка
шкалою
A

90 – 100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

FX

35-59 балів

F

1-34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)
Незадовільно
з
можливістю
повторного
складання –
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання
за умови належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни
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СеместровПоточ СР
ий
ний
контроль контр С
оль
(вид,
бали)
Аналіз і прогнозування соціальних процесів
як різновид соціальних технологій.. 1 б.
Категорія майбутнього в соціальній філософії
та соціології.. 1 б.
Передумови виникнення соціального аналізу
та прогнозування. 1 б.
Становлення соціального аналізу і
прогнозування як нового напрямку в науці
про суспільство. 1 б.
Сутність і засоби діагностики соціальних
процесів. 1 б.
Соціологічні дослідження як різновид
соціальної діагностики. 1 б.

ПЗ 2 (10+1 б.)
ПЗ 3 (10+1 б.)
ПЗ 4 (10+1 б.)
ПЗ 5 (10+1 б.)

Методи аналізу соціальних подій. Кейс-стаді.
1 б.
Метод соціометрії малих груп. Соціальні
експерименти. 1 б.
Обробка первинної соціальної інформації.
Проблема репрезентативності. 1 б.

ПЗ 15 (10+1 б.)

Екзамен
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5б.
5б.
5б.
5б.
5б.
5б.
5б.
5б.
5б.
5б.

МКР 1
(25 б.)
МКР 2
(25 б.)
МКР 3
(25 б.)
МКР 4
(25 б.)
МКР 5
(25 б.)
МКР 6
(25 б.)
МКР 7
(25 б.)
МКР 8
(25 б.)
МКР 9
(25 б.)
МКР 10
(25 б.)

ПЗ 35 (10+1 б.)

26

ПЗ 34 (10+1 б.)

23

Модуль
9
Засоби
оптиміза
ції
соціальн
их
процесів
(54 б.)
24
25

ПЗ 33 (10+1 б.)

22

ПЗ 32 (10+1 б.)

19

ПЗ 31 (10+1 б.)

ПЗ 30 (10+1 б.)

16
21

ПЗ 29 (10+1 б.)

Модуль
8
Соц.
проблем
и як
об’єкт
аналізу
(54 б.)
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ПЗ 28 (10+1 б.)

ПЗ 27 (10+1 б.)

Модуль 7
Моделюванн
яв
дослідженні
соціальних
процесів
(66 б.)

18

ПЗ 26 (10+1 б.)

Модуль 6
Сутність і
види
соціального
прогнозуванн
я
(66 б.)

17

ПЗ 25 (10+1 б.)

15

ПЗ 24 (10+1 б.)

Модуль 5
Прийоми і специфіка
соціального аналізу
(99 б.)

Прогнозування загострення соціальних
проблем. 1 б.
Оптимізація як різновид соціальних
технологій. 1 б.
Критерії і напрямки оптимізації соціальних
процесів. 1 б.
Діалогічна природа соціального
проєктування. 1 б.
Планування розвитку соціальних процесів. 1
б.
Соціально-психологічні ефекти
прогностичної діяльності. 1 б.

Завдання та функції соціального
прогнозування. 1 б.
Принципи, умови і форми соціального
прогнозу. 1 б.
Проблеми ймовірності в соціальному
прогнозуванні. 1 б.
Соціальна модель як засіб соціального
пізнання. 1 б.
Технологічне забезпечення соціального
моделювання. 1 б.
Футурологічні моделі соціальних
трансформацій. 1 б.
Поняття соціальної проблеми. 1 б.
ПЗ 23 (10+1 б.)

ПЗ 22 (10+1 б.)

Статистичні методи в соціальному аналізі. 1
б.

14

ПЗ 21 (10+1 б.)

ПЗ 20 (10+1 б.)

13

ПЗ 19 (10+1 б.)

12

ПЗ 18 (10+1 б.)

11

ПЗ 17 (10+1 б.)

10

ПЗ 16 (10+1 б.)

9

ПЗ 14 (10+1 б.)

Модуль 4
Методи збору соціальної
інформації
(100 б.)

Соціальні кореляції. 1 б.

Метод опитування. Фокус групи. Експертні
оцінки. 1 б.

8

ПЗ 13 (10+1 б.)

7

Спостереження і аналіз документів як методи
збору соціальної інформації. 1 б.

6

ПЗ 12 (10+1 б.)

Модуль 3
Діагностика
соціальних
процесів
(88 б.)

ПЗ 11 (10+1 б.)

3

ПЗ 9 (10+1 б.)

2

ПЗ 10 (10+1 б.)

1

ПЗ 7 (10+1 б.)
ПЗ 8 (10+1 б.)

Теми
Модуль 2
Історія
виникнення
і розвитку
соціального
аналізу і
прогнозува
ння
(54 б.)
4
5

Програма соціологічного дослідження та її
структура 1 б.

Сутність і принципи соціального аналізу. 1 б.

ПЗ 1 (10+1 б.)

Модулі
(назви,
бали)
Модуль 1
Теоретикометодологічні
основи аналізу і
прогнозування
соціальних
процесів
(66 б.)

ПЗ 6 (10+1 б.)

Лекції (теми, бали)

Практичні
заняття
(теми, бали)+ відвід.

7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 300 год., з них контактні – 12 год. (лекції – 56 год., практичні – 70 год.). Самост. роб. – 124 год., модульний контроль – 20.
Модуль 10
Соціальне
проєктування і
планування
(66 б.)
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