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Аудиторпi
NIодульнлrй конт

самостiйна робота

1. 0пис навчальноi днсцишлiни

2. \,'leTa та завдан}lя навчальноi дисцнплiни
iliетою викладання навчiшlьноi дисцtlплiнлr <<Соцiа-lьна експ.ерлпLва l?1a

zpo.1aadcbKi слухсtння>> €,, оволодiння стчдента]!tи основам}1 соцiацьноi експертизи
як iHcTpyMeHTy вдоско}tа_]]ення уп-равлiння соцiа,чьною сферою. а також на фо-
рNlування практиаIних навичок органiзацii соцiа-льноi,га громадськоi ексшерт]{зи

та викопI{стання ii резчльтатiв.
основними завданнями вивчення дlлсципдiнп <<Cotlia,цbHa ексtlерt,,,tltза lпа

ер ол,tаd cbKi слухан ня>> €,.

- формування здатностi до rIрогнозування стратегii професiйноi дiяльностi
та генерувати HoBi iдеi й цесгаlцартнi пiдходи до iх реатiзаuii (креативнiсть);

- /rттt.,tr.,,гт,т ?.,/-,,iаr.f.гt\/ ,lrтя,гgr,rr.т,i пп Lrf\т,{,гт.{IIIJalгп л{I,{гпрнlJq ятrапitr,,гя гIJfJ'гё']\r'_.viLijzЦiLaiуiij'iiiiajj4JLL;u9iiлviii9iv'iiii!?lv.irrJ

проведення наyкових i прикладних дослiджень;
- формlzвання вп,tiлтня оцiнити крttтлtчнi cTaHI.l та ризрrки, якi пtож}ть вини-

кати у клiснтiв та надатI.{ вiдповiдну допомогч, Готовнiсть здiйснюватрt MoHiTo-

ринг i оцiнку ефективrrостi соцiальноi роботt{;
- форм}.вання здатност1 до захисту, доtrомогI{. пlдтр1.1мки прав та lнTepectB

рiзних соцiа;tьних груп ЕасеJIgння та представництво iх iHTepeciB у державних i
гром адських у ст,анOвах.

3" Резу.пlrтflти наRчання за лнсllишлiноrсt
Пiсля RLIвчення курсу студенти булуть:
* знатI{ оcHoBpI державноi соцiальноТ гtолiтtлки на piBHi суспiльства та гро-

п.{ади,

- мати усвiдопллення мOраJIьнI{х HopNI та знати етl.tчнi приЕtшпrr сошiальноТ

робо,r,и,

деýна заочна

Кчпс 5

Семестр q

обсяг кпедитiв 4

|2а
з2
8

/-л"".rл-лл-rrЁ l.лrrTnn ryr\ L.?rLL r lrtruttlr ftUtt r lru.rp

80

Форма сеlllестровоfо контролю залiк



4

- вмiти здiйсrтюватll I\lенеджмент у соuiашьнiй сферi;
- вмiти здiйст*оваги соuiа"чьну експертизу, готувати рекомендаrtii дtдя

прийняття чправлiнських рiшrень та соцi алъного проектyвання.
4- Гтпчк,т\,пя ня Rчя.пьнrrТ пигlrиrr.пiни, l - J t-,- -,

'ематичний план для ми навчаIlня

IIазва змiстових модулiв, тем
t-

Розподiл годЕн мiж видами
Dобiт

Ачдитопна:

h(J

ё
U

Ф
}

2
Ф

Fr
Е

h

\э

Ёьч
ý
Ed

Змiстовий молуль l <<Теоретичнi оенови та практичне знfiчення
соцiальноi експёртизи}

'Гепла I. lv{eTa. завданIuI та
поикладне значення coшia,ltbHoi
експеl]тиз}l

2 2

Тема 2. Суб'скти есперт}rих оцiнок 24 z 2 20
Модульннй контроль 2

Разом 28 4 2 20
Змiстовий модуль 2 <<Методичнi основн проведенпя соцiальноТ
експеI}тизи}
'Гема l. Методи соцiа-ltьноi
експерт}Iзр1

6 l 4

Тема 2. Резчлътат1.1 coTliairbHoi'
експертрIзи,га спеrифiка i-x

використаЕня

24 2 2 2а

ý{оду.пьний контроль 2

Разом 26 4 6 20
Змiстовпй модуль 3 <<Сlрганiзацiя та провsденнff rромадськоТ
експертизи дiяльностi орг*нiв влади>
Тема I. Види громадськt{х
ексгrертиз

28 z 6 20

Модчльний ь 2

Разом 28 2 6 20
Змiстовий модуль 4 <<Громалський монiторпнг та громадськi
слYхашшя}}
Тема 1. ПлануваяýlI та цровсденIIJI
громадського монiторЕнгY та

30 2 8 20



громадських слухань
Разом 32 2 8 20

Пiдготовка та проходження
контрольпих заходiв

Усього 120 l2 2а 80

5. IIрограма навчальноi дисllиплiни

зý{IстФRl{it }яодулъ 1

<<Теоретичнi основи та практ!lчне значепня сошiальноТ скспертизиD

Тема l.N{eTa та завдакня соttiальноТ експертI|зи. Прикладне значенtlя
соцiальноТ експертизи (2 гол.),

Соцiальний ефект управлiння: проблеilти його облiкч i оцiнкрr. Мiсце досlri-
дженъ соцiапьнрtх ефектiв в yпpaвлit-lcbKoMv циклi, Соцiальна експертрlза: п(]-

няття, мета, об'ск,гtt i прелметна область. Видлt ексЕертиз i ix {lyHKrrioHaлbнe
призн ачення, Ф_чнкцii со цiальноТ експертl-rзи.

Ключовi слова: соцiадьна ексЕерт?{за. об"тiк. оцiнка, ссцiальнl;й ефект,
Рекомендованi джере.па :

OclloBHi: |,2. 4
Додатковi: 1" 5.8

Темл 1 {'v6|с"w,гL рIfгпртl,гrrLf y rrrrirrлr* /? гпп )

Суб'скти соцiальноi'ексIlертtlзи та Тх функrriТ. Прлrншипи органiзацii експер-
тrlзи, Органiзачiйна схема проведення cottia.,lbHoT експертl,tзи. Базовi органiза-
цiйнi форьти (моделi) со,tiапьноi ексгrертизи

ключовi слова: соцiальна експертиза, види соцiа.тьноi експертизи. експер-
тна дiяльнiс,гь, експерт.

CeMiHapcbкe заItflття 1. Органiзацiя соцiалъноi експертизи у соцiальнiй
роботi (2 гол.).

Рекомендованi джере"'-Iа:
OcHoBHi: 1.2, З
Додатковi: З, 6, l1

зь.{IстовиЙ NIодулъ 2
..<Пz! етодlЕч gi ос нев ц цро rlедеrl цg соцi ал ьцоТ ексш ертизi{ >}

Tepta 3. il{етоди соцiа.пьноТ експерти}и (2 гол.).
Поняття методу експертизи. Класt-rфiкашiя методiв соцizurъноi експертизи.

I\{етодлt i приltоми обробки експертноi iн(lормацii,
Ключовi слова: соцiацъна ексtIертиза, метод, методи соцiаrьно1 експертI.1-



зи, Ilцасифi Kaui я, прийtоми, обробка експертн оТ iнформ arri i.
CeпriHapc}rк€ зlняття2-3. Счтнiсть ме,l,одiв соцiа{ьноi експертизи (4 год.)"
Рекомендованi д}керела :

оснпвьli, 4 i
Додатковi: 5,6. l0,

Тема 4. Результати соцiальноТ ексttертI|зи та специфiка Тх викtlристан-
ня {2 год.).

[iiдготовка результатiв соцiатьноi експертизлr, Вtтмог}1 до експертного ви-
сновку. l1роuелурлt прrlйняття пiлсурtкiв соцiаqьноi експертtлзи. ВикористаннJI

резупьтатiв соцj альноi експер,г}rзI.1.

Ключовi слова: соцiалъна експертиза, мето/{. методи соцiальноТ експертl,t-
з и. класифiкацiя. прtrfломи. обробка експеtlтноi iнформацii.

CenriHapcbкe заняття 4. Пiдготовка рез}iльтатiв соцiаrьноТ експертизи (2
гол.).

Рекомендовалti лжерела:
OcHoBHi: I,4
Jlодатк*вi: З,8, 11

зLl IстоI}}rЙ п{од},ль 3
<<органiзацiя та проведення громадськот експертизи дiяльностi органiв

владиD

Тема 5. Види громадських ексlIертиз t 2 год.)
Об'сктl-t громадськоТ експертизи. Влtдl-r громадсъких експертиз мета та за-

вдання кохtноi з HLlx. fiеrальна характеристика експертиза дiяльност,i органiв
Rиконавчоi'в"пали" Складовi експертизи лiялъностl' органiв виконав.lоi l]jlalT}{,

Ключовi слOва : об' скт гро},1адськоi екслертI{зи. ант}корупцiйна експерти-
за llpoeкTiB нормативно-правовIIх aKTiB, наукова експертиза" науково-технiчна
експертиза. екологiчна експертиза, судова експертиза. експертиза землевпоряд-
ноi докумевтацii. громадська експертиза дiяльностi органiв виконавчоТ влади.
оцiнка, а},аи1,, iнсttекцiя.

CeMiHapcr'кe заняття 5. Призначення громадськоТ ексшертизи ( 2гол.)
CeMiHapcbкe заняття 6. Плануваннrl та пiдготовка до проведення гро-

мадськоТ експертI|ъu {2 год.)
CeMiHapcbкe заtlя ття 1 . П роцедура пr]оведенttя грOмадськоТ експертизи

( 2 год.)
Рекомендованi д}кере"па :

OcHoBHi: 7,2, з, 5

Додаткавi. |.2.4.6,g



зil{IстовиЙ модуль 4
(l-ромадський ионiторинг та громадськi с.цухаrIня)>

fgbll 6" Ш.llан){ва[!ня та цровеленнtl грdlцалськогФ ь;цнiт(lрццгу та-

громалських слухflнь {2 год.)
Розкрlrття змiс,гу по}IrIтъ кмонiторLlнг)>, (громадськлlлi монiторlлнг}), (гро*

]!{адське слухаIrня>>, Мета. завдан}ш та практlJчне значенt{я громалського MoHi-
ториЕг}" та громадського слухання, Етапи цроведення гроN,lадського монiторин-
гу та гроN,rадського слухання.

Ключовi слова: монiторинг, громадський монiторl.tнг" предмsг громадсь-
кого MoHiToptllгy. KplrTepii 1zспiшного громадського монiторrлrrгч, влrконавцi
громадського MoнiTopl.rш,y, види гроь{адського il.rонiторинt-у, об'скт громадсько-
го монiторингу. лредý,lет громадського мо}{iторингу. iшгоригп.{ fiроведення ц]()-
х,lадського монiторингу: правсве регулювання.принIý{пи гро]чI адськ!Iх сJIуханъ,
види громадських сJIyхань, шорядок денний, регламент. оскаржgння. неправо-
мочнiсть,

CeBriHapcbKi заняття 8. С)ссб.пивостi здiйснення громадtького пtoHiTo-
fl..rflг\/ /? гrrп \

CeMiHapcbкe запяття 9. Особ"пивостi органiзацii громадськI|х c.iryxaнb
12 гол.)

б.1 HTi

CeMiHapcl'кe заняття 10. Прочедура проведення громадських слухань
(2 гол.)

Реко*rендова Hi д?керел а :

OcHoBHi: 1 ,2, З, 5

Щолатковi |,2,7 , |1

6. Контполь навчальýнх лосягненьt

Clt 0цi. UllcTeMa оцlнюванIlя Itавчальн х досягнень ,де в

Вид дiяльностi сry-
дента

** lýх l

ia. lлсЁ lЕýlа; l

Е,= l
ЕЁъlЕ l lLчYr_ч
еJ, rLJ ji
Ёi лl.ьч !- ii=F:

F,5Ф
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Робота на ceMiHapcb-
комy заняттi

I0 1 10
|,
J 30 aJ з0 -!J 30

Робота ца практич-
Епмw qянсrтT i

10

ЛабораторЕа робота
(в тому числi дошуск,
виконання, захист}

10

Виконання завдань
для самостiйноТ ро-
боти

f l 5 1 5 l 5 1 5

Виконання модуль-
ноТ роботш

)ý 1 25 1 25 1 25 1 25

Викоцацня.[ 30
Разом 43 б5 64 64

п{аксиrrальна кiлькiсть балiв: 236
23б:100:2136. Сryде"т набрав Х балiв; Розрахунок: Х:2136: загальна кiль-
KicTb б*лiв.

6.2, Завдання для сап{остiйноТ роботи та критерiТ iT оцiнювання.

Самостiйна робота 1. Теоретичнi оtнови та практичне значення соцiа-
пьrrпТ рIллпрп.гlrlrя {){\ r,lrT \

l, Здiйrснl,rти гrорiвняльrrу характерI.rстику соцiальноi експсртt{зи та
iншлгх видiв експерт}Iз {за лризначенням; основними завданнямрl. мiсцем
експерт}4зи у гtрийня,гтi чправ.;riнського або iншого рiшенrrя) на приклаli
KoKpel,HI{x ек{)пертl{з за виборолл студеlIта.

2. Jдiйrснити анtlJllз нормативного забезпечsння лержавноТ l

громадськоТ соцiатьноi експертрIзl{ на ocHoBi вивчення одного з нормативних i
правоврIх докlzментiв {законлt, IIoJloжeHHlI тошо) про проведеЕня соцiальноТ
експертизи на державному. регiонаJтьЕому або мiсцевол,{у piBHi (за вибором
стчлента).

З, Здiйснитрr алIалiз дiяльностi суб'сктiв державноi та громадськоi
соцiаrьноi експертизи на ocHoBi вивчення HopMaTIrBH}tx правовI.tх документiв,
якi регламентують дiяльнiсть учасникiв соцiатъноi експертизи (закони,
по-цожýння. розпорядженIlя тощо) i приклалiв проведеЕня corria"rbHoi експертлlзи
цим ()pгaHOM.

4, Провестлt ана,тiз органiзаuiТ проuесу соцiа.пьноТ ексrrертизи стосовно

розподiлення фушкuiй суб'сктiв експертизи, можлrtвостелi реапiзачiт
рiзноманiтних органiзаuiйrrих модслей соцiацьноТ експерт}lзи на ocHoBi
вивченЕlI нормативного ýравOвого докyý{ентy {закон, по;rоження} прt)

проведення соцiалъноi експертизи.



Критерii оцiнювання:
- 

- 
змiстовнiсть структури,3 были

- вiдповiднiстъ TeMi та стиJIю оформлення,2 бапи

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: L,2,4,5
Додатков|:3,7, |I

об'скry;

2. Визначити кiлькiсний та якiсний склад експертноi групи, методи Ti

форrчгування; сформулювати ocHoBHi пiдходи/умови роботи органiзатора з цiею

ексгIертною групою.
;. ОЪрати доречний (i) метол (и) проведення експертизи обраного

об'скry; обрати ""д 
(") експертних оцiнок, якi булутъ використанi у межах

обраного (их) методу (iB). Обгрунтувати свiй вибiр i визначитlд, яка експертна

ексгIертною

i"фор*ачiя буде отримана за допомогою цього метоry (iB).
' -4. 

iбор"rу"ати пакет пiдсумковоi документацii проведеноi експертизи;

визначити o.r,o"i" змiстовнi положення результатiв цiеi експертизи;

запропонувати мохсгtивi варiанти оцiнки якостi резулътатiв експертизи,

Критерii оцiнювання:
- змiстовнiстъ структури - 3 бали

- вiдповiднiсть TeMi та стилю оформлення - 2 бали

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: |,2,З,4,5
,Щодатковi: 6,8,9

Самостiйна робота 3. Планування та проведення громадськоi експер-

20 год.
влади вiЯбуваеться в декiлька

самостiйна робота 2. Методичнi основи проведення соцiальноi експер-

ТИЗИ (20 ГОЛ') 
lvнт...*яти та сфс 'днi положення дtя проведення1. Обгрунryвати та сформулювати вихlдн1 положення д v !

соцiа.шъноi експертизи: об'ект експертизи (сочiалъний проект, Еормативнии 1

правовий u*r, .оцi-ьна програма тощо); мета соцiальноi екопертизи; у{асники

соцiальноi експертизи 
^ 

(замовник-органiзатор-виконавецъ); органiзацiйна

можелъ соцiалъноi експертизи,

етапiв:
1) пidеоmовчuй еmап, пid час якоzо зdiйснюеmься rшанування ?ромаdсько| експерmuзu,

u*по"оurься об'екm, преdлrеm, меmа експерmuзu, zоmусmься вidповidнuй пuсьмовuй за-

пum mа поdаеmься Оо вidповidноzо орzану влаOu;

21 оп:,опоо,uuй еmап>, пid час якоzо власне збuраеmься iнФоrмауiяrл?,уУ'rо,ься'оmрu-

MaHi dанi, zоmуюmься експерmнi вuсновкu mа 
^оmуюmься 

рекоменоацll;
1r;.;";;"ий"етап, пiд час якого розробленi рекомендаui] .:,rY:_".У_Y:1 |: Ч11I
влади для розгляду. Нu ц""уу_т 111:::9.-у1::1",,",j:* 

монiTopин'о"чly:i1l:':
процедуР органоМ влади: вiд розгляду ниМ пропозицiй до оприлюднення результат1вта-



10

КОГО РОЗГJUIДУ;
4) етап монiторингу впровадження органом

зультатами

Завдання:
1. СплануИте |ромадсъку еспертизу дiяltьностi органу влади (на вибiр сry-

дента), описавши пiдготовчий та (польовий>> етапи,

2. Виступаючи у ролi громадського експертао загrовнiть матрицю цромад-

сько1 експ на ocHoBi обраноi вами вище ситуlцii}
llФкАаriЕЕи

[}i,lrroBiд.gr b*ri Як}t,ýt +}l1l0м j.ltял.ы{tfгь

I>g:tyjl lj!,a,r,B Bla lcт"b

Еq}еgr,иsшi€ть

Фрa:аlrу eJ!a;l}r. rrlErlxмil,
,ýeatJlri a1rr l}lrý ю!'ъ в
r.r 5}irrl*ll *lKl rr 1xlti*M?
} l*c,K i }t ьж *! l{i grы r k: r ь

l l;rc,xr lrr,Hrl .llя.f ).ta }r' l l.
(rг}i Jrly Bjiajtlt
(y"Kжl,r*ltrti r*r(lrlr l

3. Якi ocHoBHi методи дослiдження використовуються при проведенн1

громадськоi експертизи дiялъностi органiв влади? У чому переваги та недолiки

таких методiв?
Критерii оцiнювання:
- змiстовЕiсть структури - 3 бапи
- вiдповiднiсть TeMi та стипю оформлення,2 бали

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: |,2,3
,Щодатковi: 8,9, 10

самостiйна робота 4. Планування та проведення громадського моцiто-

ринry та громадських слухань (20 год.)
1. СкластИ поетапнИй план проведення цромадсъкого MoHlTopI

та, предмет, методи дослiдження, джерела iнформачii, експертна гру11а)
монiторинry (ме-

2. Скласти поетапний план проведення цромадських слухань,

Критерii оцiнювання:
- змiстовнiсть структури - 3 бали
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- вiдповiднiсть TeMi та стилю оформлення - 2 бали
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: З,4,5

,Щодатковi: 9, 10, 11

б.4. Форми проведення семестрового контролю та критерii оцiнювання.
За змiстовим модулем - залiк.

б.5. Орiентовний перелiк питаць для семестрового комплексного контроля.
Не передбачено навчальним планом

б.б. Шкала вiдповiдностi оцiнок
Оцiнка кiлькiсть балiв
Вiдмiнно 100_90

Дуже добре
Добре

82-89
75_81

Задовiльно
достатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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