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ПЕРЕДМОВА 
 
В Україні питання створення умов соціального розвитку,  най-

важливішим показником якого є незворотна зміна соціального об’єк-
та в якісно новому напрямку, має першочергове значення. 

Пріоритетними завданнями для поліпшення соціального само-
почуття населення є турбота про здоров’я, вирішення житлових 
проблем, безкоштовна вища освіта, поліпшення матеріального ста-
новища, лікування хронічних захворювань, реабілітація і соціаліза-
ція вразливих верств населення, підвищення якості медичного 
обслуговування, викорінення корупції, боротьба зі злочинністю 
тощо. Погане соціальне самопочуття українців, що характеризується 
занепокоєнням, тривогою, пригніченістю, позначається і на сприй-
нятті майбутнього. 

Одними з найважливіших передумов здійснення соціальних 
перетворень у нашій країні є: 

Ø збереження в суспільстві та у всіх його інститутах сили 
опору моральному, інтелектуальному, економічному і со-
ціальному руйнуванню країни, а також знань і енергії, 
здатних допомогти її відродити і побудувати сучасну 
успішну соціальну державу; 

Ø розвиток організацій громадянського суспільства: політич-
них партій, профспілок, неурядових громадських організа-
цій тощо, що сприяють подоланню роз’єднаності людей, 
акумулюють і спрямовують їхню енергію на поліпшення 
добробуту та відповідальності за долю як вразливих 
верств населення, так і країни загалом, а також на активні 
дії щодо перетворення дійсності. 

Механізмом формування балансу найважливіших соціальних 
проблем, позитивних зрушень і тенденцій щодо їх вирішення може 
бути впровадження і реалізація різноманітних соціальних проектів. 

У навчальному посібнику розглянуто найвагоміші досягнення 
та проблеми соціального планування, соціального розвитку та інно-
ваційної діяльності в соціальній сфері. Автор докладно висвітлює 
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основні положення, технології та послідовність розроблення со-
ціального проекту та пошуку джерел його фінансування за допо-
могою фандрейзингу. 

У навчальному посібнику подано структурований розгляд 
інноваційних підходів щодо надання соціальних послуг, доведено 
зв’язок між соціальним розвитком, соціальним проектуванням та 
інноваційною діяльністю. Особливу увагу звернуто на практичні 
аспекти застосування технологій розроблення соціальних проектів 
та інструментів пошуку фінансування для них. 

Кожен розділ навчального посібника містить контрольні запи-
тання, за допомогою яких читач зможе перевірити власний рівень 
засвоєння знань з конкретної тематики курсу. Закріпити отримані 
знання з дисципліни дає можливість термінологічний словник за те-
матикою соціального проектування, адаптований до потреб студен-
тів вищих навчальних закладів та працівників соціальних служб.  

Для оперативного контролю засвоєння знань студентів у 
навчальному посібнику передбачено використання тестових завдань, 
обговорення дискусійних тем, а також аналізування практичних си-
туацій у вигляді ситуаційних завдань, що у сукупності надають сту-
дентам змогу самостійно перевірити рівень здобутих практичних 
навичок з дисципліни. Необхідно зазначити, що наведені практичні 
вправи містять не лише типові приклади їх виконання. Це умож-
ливлює  творчий пошук та практичний розвиток студентів у галузі 
соціального проектування та механізмів управління фандрейзин-
говою діяльністю. 

Матеріали навчального посібника можна використати в 
навчальному процесі під час підготовки фахівців з соціальної роботи 
і соціального забезпечення та усіх, хто навчається за економічними 
та всіма іншими гуманітарними напрямами. 
 




