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І. Мета та зміст навчальної дисципліни
Мета дисципліни — полягає у оволодінні здобувачами вищої освіти основами соціального
проектування як інструменту професійної діяльності, формуванні практичних навичок
використання проектного підходу до розв’язання соціальних проблем..
Предметом дисципліни "Управління соціальними проектами" є вивчення як класичних, так
і сучасних методів розробки та інспектування якісних програмних продуктів із забезпеченням
необхідної документації.
Основні завдання вивчення дисципліни: ознайомлення з потенціалом проектної
діяльності у вирішенні соціальних проблем; опанування теоретично-методичних основ
соціального проектування; відпрацювання навичок розробки соціальних проектів.
ІІ. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:
Програмні результати навчання:
Мати ґрунтовну підготовку в області програмування, володіти алгоритмічним мисленням,
методами програмної інженерії для реалізації програмного забезпечення з урахуванням вимог до
його якості, надійності, виробничих характеристик.
Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові документи в галузі
інженерії програмного забезпечення.
Знати, розуміти і застосовувати сучасні підходи щодо оцінки та забезпечення якості
програмного забезпечення.
Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:
Здатність здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати стандарти і процедури
управління змінами для підтримки цілісності, загальної функціональності і надійності
програмного забезпечення.
Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у
відповідності з вимогами, технічним завданням та стандартами.
Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання щодо створення
і супроводження програмного забезпечення та визнання важливості навчання протягом всього
життя.
Розробляти і оцінювати стратегії проектування програмних засобів; обґрунтовувати,
аналізувати і оцінювати прийняті проектні рішення з точки зору якості кінцевого програмного
продукту.
ІІІ. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за темами
Тема 1.Історія формування проектного знання
Теоретичне оформлення управління проектами на початку ХХ ст. Методи проектування.
Сітьове планування. Системний підхід. Метод критичного зв’язку. Аналіз і оцінка програми.
Проектне планування. Концепція зовнішнього оточення проектів. Методологія стандартного,
структурного й ресурсного планування. Управління змінами, якістю та ризиками. Міжнародна

асоціація управління проектами (ІPMA). Імітаційне моделювання. Філософія управління
проектами. Управління проектами в Україні. Методики соціального проектування
Тема 2. Основні категорії проектного менеджменту
Поняття «проектування» та підходи до його визначення. Структура та етапи
проектування. Проект. Структура проекту. Ключові характеристики проекту. Підпроект.
Програма. Відмінності програми від проекту. Принципи розробки програми.
Тема 3. Соціального проектування як вид соціальної діяльності
Поняття «соціальне проектування». Параметри соціального проектування. Підходи до
поняття «соціальний проект». Ознаки соціального проекту. Предмет соціального проекту.
Тема 4. Типологія соціальних проектів
Проекти за характером змін: інноваційні та підтримуючі. Проекти за напрямками
діяльності: освітні, науково-технічні, культурні тощо. Проекти за характером фінансування:
інвестиційні, спонсорські, кредитні, бюджетні, благодійні. Проекти за масштабами:
мікропроекти, малі, мегапроекти. Проекти за термінами реалізації: коротко-, середнє- та
довготермінові. Інші підходи до типологізації проектів. Псевдопроекти.
Тема 5. Структура соціального проекту
Компоненти проекту. Учасники проекту та їх функції. Середовище проекту. Чинники
зовнішнього середовища. Чинники внутрішнього середовища. Підсистеми соціальних
проектів Організаційне оточення. Зацікавлені особи: основні та другорядні. Життєвий цикл
проекту. Фази життєвого циклу проекту.
Тема 6. Соціальна інженерія як концепція соціально-проектної діяльності
Поняття «соціальна інженерія». Підходи до визначення. Принципи соціоінженерної
діяльності. Соціальна інженерія в інтернет-просторі. Соціальна інженерія та забезпечення
інформаційної безпеки.
Тема 7. Технологія розробки соціального проекту
Розробка концепції соціального проекту. Актуальність, мета та завдання проекту.
Критерії для формування завдань проекту. Фінансове обґрунтування проекту. Планування.
Тема 8. Методи колективної роботи над проектами
Мозкова атака. Метод синектики. Ділова гра. Метод фокальних об’єктів. Теорія рішення
винахідницьких завдань. Метод контрольних питань. Метод створення сценаріїв.
Тема 9. Текстове оформлення соціального проекту
Поняття аплікаційної форми. Компоненти аплікаційної форми. Зміст проекту: анотація,
опис проекту – проблема, мета,план реалізації, необхідні для реалізації ресурси, результати.
Вимоги до оформлення бюджету. Типові помилки при оформленні проекту.
Тема 10. Управління соціальними проектами
Поняття «управління проектами». Функції управління проектами. Методи управління
проектами. Основна діяльність за проектом та забезпечення проекту. Важелі управління та
критерії успішності. Соціальна діагностика, її рівні та методи.
Тема 11. Фінансові аспекти управління проектами
Джерела фінансування соціальних проектів. Фандрайзинг та його види. Поняття донор.
Види донорів. Характеристика донорських організацій, що діють в Україні. Заявка на грант.
Заявка на грант. Кроки написання заявки. Структура заявки та її основні компоненти.
Написання бюджету проекту. Поради до складання бюджету.
Тема 12.Моніторинг та оцінка соціальних проектів
Поняття моніторингу. Його основне завдання. Ключові особливості моніторингу.
Особливості та зміст моніторингу соціальних проектів. Показники (індикатори). Вимоги до
індикаторів. Типологія індикаторів. Кількісні та якісні індикатори. Інструментарій для
здійснення моніторингу. Основні кроки моніторингу соціальних проектів. Оцінка проекту.
Види оцінок: вхідна, поточна, підсумкова. Внутрішня та зовнішня оцінка. Порівняння
моніторингу та оцінки.

Тема 13. Соціальне прогнозування та експертиза
Поняття соціального прогнозу. Особливості прогнозування соціальних явищ. Технології
соціального прогнозування. Пошуковий прогноз. Нормативний прогноз. Способи соціального
прогнозування. Екстраполяція. Моделювання. Експертиза. Поняття соціальна експертиза. Мета та
задачі соціальної експертизи. Організація та моделі соціальної експертизи. Експертиза соціальних
проектів. Експерти та механізми їх відбору. Методи соціальної експертизи: експертна оцінка,
фокус-група, ситуаційний аналіз, метод , створення експертних систем. Ефективність соціальної
експертизи
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