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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Соціальний моніторинг” вивчається
в процесі підготовки студентів зі спеціальності “Соціальна пе-
дагогіка і соціальна робота”. Вивчення цієї дисципліни спирається
на знання з теоретичної та емпіричної соціології, статистики,
політології, менеджменту, загальної, соціальної та медичної пси-
хології, а також теорії та практики соціальної політики і со-
ціальної роботи.

При вивченні курсу необхідно звернути увагу на осмислення
ролі та місця моніторингових соціальних досліджень у процесі
розвитку і вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпе-
чення процесу прийняття управлінських рішень у різних сфе-
рах життя сучасного суспільства, зокрема у сфері соціальної
роботи. Важливим є розуміння загального та специфічного у
використанні статистичних, соціологічних, психологічних, ме-
дичних методів у системі соціальних моніторингових досліджень.
Водночас необхідним є процес опанування студентами практич-
них навичок комплексного використання всіх визначених ме-
тодів у плануванні та організації соціальної роботи з різними
соціальними групами і верствами населення.

На завершення вивчення дисципліни студенти складають
іспит. Перелік питань для контролю знань у процесі підготовки
до іспиту додається.

Основні навчальні, методичні посібники та наукові роботи
наведені у списку рекомендованої літератури.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“СОЦІАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ”

№ 
пор. Назва теми 

  1 Соціальний моніторинг: визначення, форми, принципи організації 
  2 Об’єкти соціального моніторингу 
  3 Суб’єкти соціального моніторингу 
  4 Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальних явищ 
  5 Класифікація технологій соціальних моніторингових досліджень 
  6 Організація і проведення соціального моніторингового дослідження 
  7 Статистичний моніторинг 
  8 Соціологічний моніторинг 
  9 Психологічний моніторинг 
10 Медичний моніторинг 
11 Політико-правовий моніторинг 
12 Управлінський моніторинг 
13 Галузеві моніторинги 
14 Соціальний моніторинг у системі соціальної роботи 
15 Досягнення і перспективи використання технологій соціального 

моніторингу 
 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“СОЦІАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ”

Тема 1. Соціальний моніторинг: визначення, форми, принципи
організації

Соціальний моніторинг як форма лонгітюдного наукового
дослідження. Соціальний моніторинг як систематична форма
діагностики соціальних процесів і соціальних проблем і кон-
сультування щодо їх вирішення. Соціальний моніторинг як інфор-
маційно-аналітична основа організаційного, інституційного кон-
тролю в процесі прийняття управлінських рішень.

Моніторинг макро-, мезо- та мікросоціальних процесів. Мо-
ніторинг технологічних процесів. Моніторинг природних про-
цесів. Моніторинг екологічних процесів. Основні форми со-
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ціального моніторингу: статистичний, соціологічний, соціально-
психологічний, психологічний, медичний, педагогічний.

Наукові принципи соціальних моніторингових досліджень:
достовірність, адекватність інформації, її систематизація та уза-
гальнення; дотримання логіки побудови наукових висновків;
пошук і визначення сталих та змінних якостей об’єкта; виявлен-
ня зв’язків між причиною та наслідками; моделювання явищ і
процесів, що вивчаються; поєднання теоретичного та емпірич-
ного аналізу, фундаментального та прикладного рівнів дослід-
ження; принципи репрезентативності, верифікації, систематич-
ності та лонгітюдності; використання порівняльного аналізу;
використання математико-статистичних процедур обробки та
інтерпретації отриманої інформації; формулювання висновків
та рекомендацій, що мають теоретичне та практичне значення.

Технології соціальних моніторингових досліджень як операції
збору, обробки й аналізу інформації про суспільні процеси та
явища. Пізнавальна, прогностична, соціоінженерна, інформа-
ційно-аналітична, аксіологогічна функції соціальних досліджень.

Література [20; 21; 25; 98; 102; 117]

Тема 2. Об’єкти соціального моніторингу

Соціальні процеси, соціальні проблеми як об’єкт моніторин-
гу — періодичної діагностики на основі системи визначених інди-
каторів.

Політичні, управлінські, економічні, культурні, педагогічно-
виховні, мас-медійні, інформаційні, ідеологічні процеси сус-
пільного розвитку як об’єкт соціальних досліджень моніторинго-
вого характеру. Моніторинг соціального самопочуття. Моніто-
ринг дотримання прав людини. Моніторинг гендерних проблем.

Соціальний моніторинг у процесі розвитку і вдосконалення
соціальної політики сучасного суспільства. Науковий та управ-
лінсько-організаційний моніторинг у соціальній сфері: загальне
та специфічне в підході до різних груп населення як об’єктів
соціальної роботи.

Література [20; 23; 25; 33; 66; 69]
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Тема 3. Суб’єкти соціального моніторингу

Суб’єкт соціального моніторингу як професійний виконавець
організації та проведення пролонгованого дослідження соціаль-
них процесів і проблем.

Інституціональні, групові та індивідуальні суб’єкти прове-
дення соціальних моніторингових досліджень.

Державні установи, соціальні служби, громадські приватні
організації як суб’єкти соціального моніторингу у сфері со-
ціальної політики та соціальної роботи.

Провідні наукові центри й організації соціальних моніторин-
гових досліджень в Україні.

Провідні наукові центри й організації соціальних моніторин-
гових досліджень за кордоном.

Література [20; 23; 25; 33; 66; 69; 71; 75]

Тема 4. Теоретико-методологічні підходи до вивчення
соціальних явищ

Системний аналіз. Структурно-функціональний аналіз. Діа-
лектико-конфліктний підхід. Історико-генетичний аналіз. Со-
ціально-психологічні підходи (гуманітарно-особистісний). Пси-
хоаналітичні та психіатричні підходи. Синергетичний підхід.
Космопланетарний та інформоенергетичний підходи.

Література [10; 20; 25; 62; 66; 71; 75; 81; 126]

Тема 5. Класифікація технологій соціальних моніторингових
досліджень

Кількісні технології соціальних досліджень (статистичні, со-
ціологічні).

Якісні технології соціальних досліджень (соціологічні, со-
ціально-психологічні, психологічні та ін.).

Комплексні та інтегративні технології соціальних досліджень
(комплексна соціальна експертиза, комплексні локальні та ре-
гіональні моніторингові дослідження, методика швидкої оцінки
проблем мікросоціуму, метод “проблемного колеса” та ін.).
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Альтернативні технології соціальних моніторингових дослід-
жень (секретні, парапсихологічні тощо).

Література [20; 21; 25; 62; 66; 71; 75; 126; 127]

Тема 6. Організація і проведення соціального моніторингового
дослідження

Структура програми. Проблема та актуальність її досліджен-
ня. Об’єкт і предмет дослідження. Мета і завдання досліджен-
ня. Гіпотеза дослідження. Теоретична, емпірична та операціо-
нальна інтерпретація. Методи дослідження. Етапи проведення
дослідження. Створення бази даних моніторингового досліджен-
ня. Поповнення бази даних протягом дослідження. Побудова
динамічних рядів — об’єднання попередніх результатів дослід-
ження з новими даними. Періодичні звіти про результати дос-
лідження.

Література [20; 21; 25; 62; 66; 71; 75; 124; 126; 127]

Тема 7. Статистичний моніторинг

Статистичне спостереження, групування абсолютних даних,
обробка даних. Абсолютні та відносні показники статистичної
інформації. Динамічні ряди як результат статистичного моніто-
рингу.

Інформаційно-комп’ютерні та програмні технології збору,
обробки та збереження статистичної інформації.

Виміри соціальних змінних і методи їх аналізу (вибірковий,
кореляційний, факторний, багатовимірний шкаловий, кластерний).

Обробка соціальної інформації за допомогою комп’ютерної
техніки та графічне зображення її результатів.

Державна та галузева статистика і статистична звітність.

Література [25; 28; 57; 98; 107; 109; 116; 124]
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Тема 8. Соціологічний моніторинг

Опитування як соціологічна технологія соціальних моніто-
рингових досліджень. Спостереження як метод соціальних дос-
ліджень: зміст, класифікація, специфіка, переваги та недоліки.

Періодичне вивчення та аналіз документів у системі соціаль-
них досліджень.

Експертні оцінки як форми соціальної експертизи і техноло-
гія соціальних моніторингових досліджень.

Якісні методи соціологічних моніторингових досліджень: гли-
бинне інтерв’ю, біографічний метод, кейс-стаді, етнографічні
дослідження.

Література [21; 25; 62; 66; 71; 75; 82; 84;
86; 87; 109; 124; 126; 127]

Тема 9. Психологічний моніторинг

Групове тестування і соціометрія як технології дослідження
проблем малих соціальних груп.

Фокус-група як метод групового інтерв’ю та спеціалізована
технологія соціальних моніторингових досліджень.

Метод глибинного інтерв’ю як якісна технологія соціальних
досліджень.

Біографічний метод у системі соціальних досліджень.
Психологічне тестування як метод соціальних досліджень.
Психологічна, психоаналітична, психіатрична експертизи.

Література [11; 19; 21; 34; 46; 80; 95; 96; 111; 123]

Тема 10.  Медичний моніторинг

Загальна та спеціальні форми медичного діагностично-ліку-
вального моніторингу.

Антропоморфологічна діагностика. Фізіолого-функціональ-
на діагностика. Пневмо-кардіологічна діагностика. Хірургічна
діагностика. Неврологічна, нейрологічна та психіатрична діаг-
ностики. Урологічна, сексологічна, андрологічна та гінекологічна
діагностики. Інші спеціальні форми медичної періодичної діаг-
ностики (органів травлення, дерматологічна, венерологічна,
органів зору, слуху, дантологічна тощо).
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Гінеколого-акушерський патронаж (період вагітності, народ-
ження дитини). Педіатричний патронаж. Терапевтичний патро-
наж. Диспансерний патронаж.

Література [12; 14; 15; 17; 40; 41; 45;
43; 52; 54; 65; 83; 88]

Тема 11. Політико-правовий моніторинг

Моніторингові дослідження політичних настроїв, політичних
орієнтацій та ідеалів. Електоральні моніторингові дослідження.
Експертні політологічні дослідження.

Правовий моніторинг (масовий та експертний). Правова екс-
пертиза законодавчих документів. Статистико-кримінальний
моніторинг.

Статистичний і соціологічний моніторинги роботи законодав-
чих і виконавчих органів державної влади.

Література [25; 62; 66; 71; 75; 82; 110; 124; 126; 127]

Тема 12. Управлінський моніторинг

Управлінський моніторинг як інформаційно-аналітичний про-
цес. Управлінський моніторинг як алгоритм прийняття управ-
лінських рішень “планування–організація–контроль–плануван-
ня”. Управлінський моніторинг стану зовнішнього та внутріш-
нього середовищ організації.

Відомча статистика як рівень і форма управлінського моніто-
рингу. Систематичний облік людських (кадрових), матеріаль-
но-технічних, фінансових та інформаційних ресурсів. Система-
тичний контроль за якістю результатів роботи організації (то-
варів, продуктів, послуг тощо).

Маркетингові дослідження, маркетинговий аналіз, маркетин-
говий аудит як інтегрована форма управлінського моніторингу.

Соціологічні та соціально-психологічні технології в системі
управлінського моніторингу соціально-економічної ефективності
організаційного розвитку.

Література [10; 23; 31; 44; 61; 75; 76;
107; 109; 110; 119; 121]
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Тема 13. Галузеві моніторинги

Екологічний моніторинг. Радіаційний моніторинг. Санітар-
но-гігієнічний моніторинг.

Транспортний моніторинг. Житлово-комунальний моніторинг.
Моніторинг у системі засобів комунікації (пошта, телефон,

мобільний зв’язок, Інтернет) та інформації (телебачення, радіо,
преса).

Освітній моніторинг. Медичний моніторинг. Спортивний мо-
ніторинг.

Література [25; 62; 84; 86; 87; 101; 102; 104–107; 127]

Тема 14. Соціальний моніторинг у системі соціальної роботи

Статистичні, соціологічні, соціально-психологічні, медико-
діагностичні та інші технології інформаційно-аналітичного за-
безпечення соціальної роботи. Державний, громадський та при-
ватний компоненти системи соціальної роботи сучасного сус-
пільства як суб’єкти та об’єкти соціального моніторингу.

Індекс людського розвитку як комплексний індикатор стану
суспільства. Інтегральний індекс соціального самопочуття. Індекс
соціальної толерантності.

Моніторинг захисту прав людини: національний, регіональ-
ний та локальний рівні. Моніторинг соціальної диференціації
(рівня прибутку, якості життя, бідності), демографічних і со-
ціальних факторів її прояву. Моніторинг професійної зайня-
тості та безробіття. Медико-санітарний та екологічний моніто-
ринг як основа соціального захисту здоров’я людей.

Моніторинг ефективності соціальної роботи (роботи різних
соціальних служб ) як результатів реалізації соціальної політи-
ки. Моніторинг морально-етичних, професійних якостей праців-
ників соціальних служб.

Література [1; 3; 13; 27; 48; 55; 57;
67; 114; 115; 119; 125]

Тема 15.  Досягнення і перспективи використання технологій
соціального моніторингу

Розвиток інформаційно-комп’ютерного забезпечення моніто-
рингових досліджень. Професійна підготовка фахівців для мо-
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ніторингових соціальних досліджень. Глобалізація та локаліза-
ція як тенденції розвитку соціально-моніторингових досліджень.

Розвиток інтегративних і спеціальних моніторингових дослі-
джень соціальних процесів.

Створення високоефективних інформаційних мереж соціаль-
ного моніторингу стану і проблем соціального розвитку. Роз-
робка і провадження перспективних інтегрованих показників
соціального розвитку. Бази даних, знань та інформаційно-ана-
літичні карти як основа розвитку соціально-моніторингових дос-
ліджень і забезпечення адресної, високоякісної соціально-
гуманітарної допомоги.

Література [25; 62; 86; 87; 94; 100;
102; 110; 124; 126; 127]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Соціальний моніторинг: визначення змісту та форми.
2. Соціальний моніторинг як систематична форма діагности-

ки соціальних процесів і соціальних проблем і консульту-
вання щодо їх вирішення.

3. Соціальний моніторинг як інформаційно-аналітична ос-
нова організаційного, інституційного контролю в процесі
прийняття управлінських рішень.

4. Моніторинг макро-, мезо- та мікросоціальних процесів.
5. Основні форми соціального моніторингу: статистичний,

соціологічний, соціально-психологічний, психологічний,
медичний, педагогічний.

6. Технології соціальних моніторингових досліджень як опе-
рації збору, обробки й аналізу інформації про суспільні
процеси та явища.

7. Пізнавальна, прогностична, соціоінженерна, інформацій-
но-аналітична, аксиологічна функції соціальних досліджень.

8. Соціальні процеси, соціальні проблеми як об’єкт моніто-
рингу — періодичної діагностики на основі системи виз-
начених індикаторів.

9. Інституціональні, групові та індивідуальні суб’єкти про-
ведення соціальних моніторингових досліджень.
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10. Програма організації та проведення моніторингових со-
ціальних досліджень.

11. Створення та організація функціонування бази даних мо-
ніторингового дослідження. Побудова динамічних рядів —
об’єднання попередніх результатів моніторингового дос-
лідження з новими даними.

12. Кількісні, якісні та комплексні технології соціальних дос-
ліджень.

13. Державна та галузева статистична звітність.
14. Опитування як соціологічна технологія соціальних моні-

торингових досліджень.
15. Експертні оцінки як форми соціальної експертизи і тех-

нологія соціальних моніторингових досліджень.
16. Якісні методи соціологічних моніторингових досліджень:

глибинне інтерв’ю, біографічний метод, кейс-стаді, етно-
графічні дослідження.

17. Фокус-група як метод групового інтерв’ю та спеціалізо-
вана технологія соціальних моніторингових досліджень.

18. Метод глибинного інтерв’ю як якісна технологія соціаль-
них досліджень.

19. Біографічний метод у системі соціальних досліджень.
20. Психологічне тестування як метод соціальних досліджень.
21. Психологічна, психоаналітична, психіатрична експертиза.
22. Правовий моніторинг (масовий та експертний).
23. Правова експертиза законодавчих документів.
24. Статистико-кримінальний моніторинг.
25. Статистичні, соціологічні, соціально-психологічні, меди-

ко-діагностичні та інші технології інформаційно-аналітич-
ного забезпечення соціальної роботи.

26. Моніторинг соціальної диференціації (рівня прибутку,
якості життя, бідності), демографічних і соціальних фак-
торів її прояву.

27. Моніторинг професійної зайнятості та безробіття.
28. Медико-санітарний та екологічний моніторинг як основа

соціального захисту здоров’я людей.
29. Моніторинг ефективності соціальної роботи (роботи різних

соціальних служб) як результатів реалізації соціальної
політики.
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30. Створення високоефективних інформаційних мереж соціаль-
ного моніторингу стану і проблем соціального розвитку.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Соціальний моніторинг: визначення змісту та форми.
2. Наукові принципи організації.
3. Соціальний моніторинг як систематична форма діагности-

ки соціальних процесів і соціальних проблем і консульту-
вання щодо їх вирішення.

4. Соціальний моніторинг як інформаційно-аналітична ос-
нова організаційного, інституційного контролю в процесі
прийняття управлінських рішень.

5. Моніторинг макро-, мезо- та мікросоціальних процесів.
6. Моніторинг природних, екологічних і технологічних про-

цесів.
7. Основні форми соціального моніторингу: статистичний,

соціологічний, соціально-психологічний, психологічний,
медичний, педагогічний.

8. Технології соціальних моніторингових досліджень як опе-
рації збирання, обробки й аналізу інформації про суспільні
процеси та явища.

9. Пізнавальна, прогностична, соціоінженерна, інформацій-
но-аналітична, аксіологічна функції соціальних досліджень.

10. Соціальні процеси, соціальні проблеми як об’єкт моніто-
рингу — періодичної діагностики на основі системи виз-
начених індикаторів.

11. Політичні, управлінські, економічні, культурні, педагогіч-
но-виховні, мас-медійні, інформаційні, ідеологічні проце-
си суспільного розвитку як об’єкт соціальних досліджень
моніторингового характеру.

12. Моніторинг соціального самопочуття.
13. Моніторинг дотримання прав людини.
14. Моніторинг проблем гендерного розвитку.
15. Суб’єкт соціального моніторингу як професійний викона-

вець організації та проведення пролонгованого досліджен-
ня соціальних процесів і проблем.
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16. Інституціональні, групові та індивідуальні суб’єкти про-
ведення соціальних моніторингових досліджень.

17. Провідні наукові центри й організації моніторингових со-
ціальних досліджень в Україні.

18. Провідні наукові центри й організації моніторингових со-
ціальних досліджень за кордоном.

19. Програма організації та проведення моніторингових со-
ціальних досліджень.

20. Створення й організація функціонування бази даних мо-
ніторингового дослідження. Побудова динамічних рядів —
об’єднання попередніх результатів моніторингового дос-
лідження з новими даними.

21. Періодичні звіти про результати дослідження.
22. Системний аналіз. Структурно-функціональний аналіз як

теоретична основа моніторингових соціальних досліджень.
23. Діалектико-конфліктний підхід як теоретична основа мо-

ніторингових соціальних досліджень.
24. Історико-генетичний аналіз як теоретична основа моніто-

рингових соціальних досліджень.
25. Соціально-психологічні, психоаналітичні та психіатричні

підходи як теоретична основа моніторингових соціальних
досліджень.

26. Синергетичний, космопланетарний та інформоенергетич-
ний підходи як теоретична основа моніторингових со-
ціальних досліджень.

27. Кількісні технології соціальних досліджень (статистичні,
соціологічні).

28. Якісні технології соціальних досліджень (соціологічні, со-
ціально-психологічні, психологічні та ін.).

29. Комплексні та інтегративні технології соціальних досліджень.
30. Альтернативні технології соціальних моніторингових дос-

ліджень.
31. Статистичне спостереження, групування абсолютних да-

них, обробка даних.
32. Абсолютні та відносні показники статистичної інформації.
33. Динамічні ряди як результат статистичного моніторингу.
34. Інформаційно-комп’ютерні та програмні технології збо-

ру, обробки та збереження статистичної інформації.
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35. Виміри соціальних змінних і методи їх аналізу (вибірко-
вий, кореляційний, факторний, багатовимірний шкаловий,
кластерний).

36. Обробка соціальної інформації за допомогою комп’ютер-
ної техніки та графічне зображення її результатів.

37. Державна та галузева статистична звітність.
38. Опитування як соціологічна технологія соціальних моні-

торингових досліджень. Спостереження як метод соціаль-
них досліджень: зміст, класифікація, специфіка, перева-
ги та недоліки.

39. Періодичне вивчення та аналіз документів у системі со-
ціальних досліджень.

40. Експертні оцінки як форми соціальної експертизи і тех-
нологія соціальних моніторингових досліджень.

41. Якісні методи соціологічних моніторингових досліджень:
глибинне інтерв’ю, біографічний метод, кейс-стаді, етно-
графічні дослідження.

42. Групове тестування і соціометрія як технології дослідження
проблем малих соціальних груп.

43. Фокус-група як метод групового інтерв’ю та спеціалізо-
вана технологія соціальних моніторингових досліджень.

44. Метод глибинного інтерв’ю як якісна технологія соціаль-
них досліджень.

45. Біографічний метод у системі соціальних досліджень.
46. Психологічне тестування як метод соціальних досліджень.
47. Психологічна, психоаналітична, психіатрична експертиза.
48. Загальна та спеціальні форми медичного діагностично-

лікувального моніторингу.
49. Антропоморфологічна та фізіолого-функціональна діаг-

ностика в медичному моніторингу.
50. Спеціальні форми медичної періодичної діагностики.
51. Медичний патронаж: форми та функції.
52. Моніторингові дослідження політичних настроїв, по-

літичних орієнтацій та ідеалів. Електоральні моніторин-
гові дослідження.

53. Експертні політологічні дослідження.
54. Правовий моніторинг (масовий та експертний).
55. Правова експертиза законодавчих документів.
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56. Статистико-кримінальний моніторинг.
57. Статистичний і соціологічний моніторинги роботи законо-

давчих і виконавчих органів державної влади.
58. Управлінський моніторинг як інформаційно-аналітичний

процес.
59. Управлінський моніторинг як алгоритм прийняття управ-

лінських рішень“планування–організація–контроль–пла-
нування”.

60. Управлінський моніторинг стану зовнішнього та внутріш-
нього середовища організації.

61. Відомча статистика як рівень і форма управлінського мо-
ніторингу.

62. Систематичний облік людських (кадрових), матеріально-
технічних, фінансових та інформаційних ресурсів.

63. Систематичний контроль за якістю результатів роботи
організації (товарів, продуктів, послуг тощо).

64. Маркетингові дослідження, маркетинговий аналіз, мар-
кетинговий аудит як інтегрована форма управлінського
моніторингу.

65. Соціологічні та соціально-психологічні технології в сис-
темі управлінського моніторингу соціально-економічної
ефективності організаційного розвитку.

66. Екологічний моніторинг.
67. Радіаційний моніторинг.
68. Санітарно-гігієнічний моніторинг.
69. Транспортний моніторинг.
70. Житлово-комунальний моніторинг.
71. Моніторинг у системі засобів комунікації (пошта, теле-

фон, мобільний зв’язок, Інтернет) та інформації (телеба-
чення, радіо, преса).

72. Освітній моніторинг.
73. Спортивний моніторинг (залучення людей до спортивно-

оздоровчих занять).
74. Статистичні, соціологічні, соціально-психологічні, меди-

ко-діагностичні та інші технології інформаційно-аналітич-
ного забезпечення соціальної роботи.
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75. Державний, громадський і приватний компоненти систе-
ми соціальної роботи сучасного суспільства як суб’єкти
та об’єкти соціального моніторингу.

76. Індекс людського розвитку як комплексний індикатор ста-
ну суспільства.

77. Інтегральний індекс соціального самопочуття. Індекс со-
ціальної толерантності.

78. Моніторинг захисту прав людини: національний, регіо-
нальний і локальний рівні.

79. Моніторинг соціальної диференціації (рівня прибутку,
якості життя, бідності), демографічних і соціальних фак-
торів її прояву.

80. Моніторинг професійної зайнятості та безробіття.
81. Медико-санітарний та екологічний моніторинг як основа

соціального захисту здоров’я людей.
82. Моніторинг ефективності соціальної роботи (роботи різних

соціальних служб) як результатів реалізації соціальної
політики. Моніторинг морально-етичних, професійних
якостей працівників соціальних служб.

83. Досягнення і перспективи використання технологій со-
ціального моніторингу.

84. Розвиток інформаційно-комп’ютерного забезпечення мо-
ніторингових досліджень.

85. Професійна підготовка фахівців для моніторингових со-
ціальних досліджень.

86. Глобалізація та локалізація як тенденції розвитку со-
ціально-моніторингових досліджень.

87. Розвиток інтегративних і спеціальних моніторингових дос-
ліджень соціальних процесів.

88. Створення високоефективних інформаційних мереж соціаль-
ного моніторингу стану і проблем соціального розвитку.

89. Розробка і впровадження перспективних інтегрованих по-
казників соціального розвитку.

90. Бази даних, бази знань та інформаційно-аналітичні карти
як основа розвитку соціально-моніторингових досліджень
та забезпечення адресної, високоякісної соціально-гума-
нітарної допомоги.
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