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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної 

роботи» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра 

спеціальності 231 «Соціальна робота». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є управлінська діяльність в 

роботі з персоналом соціальних служб, освітніх закладів та з клієнтами 

соціальної роботи. 

Передумови для вивчення дисципліни: філософія, педагогіка, 

соціальна педагогіка. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні засади менеджменту соціальної роботи; 

2. Менеджмент соціальної роботи на макро- та мікрорівні. 

 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної 

роботи» є оволодіння студентами знаннями про суть і технологію менеджменту 

соціальної роботи. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент 

соціальної роботи» є опанування студентами теорією та практикою 

менеджменту соціальної роботи. 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

 Генезу менеджменту соціальної роботи; 

 Теорію та технології менеджменту соціальної роботи; 

 Інноваційні технології менеджменту соціальної роботи 

вміти: 

 Здійснювати управлінську діяльність у соціальній сфері; 

 Приймати та реалізовувати управлінські рішення; 

 Впроваджувати інноваційні технології в менеджменті соціальної роботи.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

  



2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні засади менеджменту соціальної роботи 

 

Тема 1. СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Категорія “управління” і “менеджмент”. Основні підходи щодо досліджень 

у сфері взаємозв’язку управління і менеджменту. Розуміння менеджменту 

соціальної роботи.  Складові процесу менеджменту соціальної роботи. Основні 

принципи менеджменту соціальної роботи. 

Методи, форми та функції менеджменту соціальної роботи. Поняття 

об'єкту та суб’єкту у менеджменті соціальної роботи. 

Історія розвитку менеджменту. Закони, закономірності менеджменту 

соціальної роботи.  

 

Тема 2. ТИПОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
Різновиди соціального менеджменту. Моделі та методи взаємозв’язку 

об’єктів і суб’єктів менеджменту. Проектування як специфічний та актуальний 

інструмент менеджменту соціальної роботи. Організація  у менеджменті 

соціальної роботи. 

 

Тема 3. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Сутність функції планування. Етапи стратегічного планування. 

Програмно-цільове управління.  

Організація як функція менеджменту соціальної роботи. Поняття 

організаційної діяльності. Норми керованості. Взаємини повноважень. 

Побудова організації. Мотивація як функція менеджменту соціальної роботи. 

Змістовні теорії мотивації. Процесуальні теорії мотивації. Форми визнання та 

оцінки результатів праці.  

Контроль як функція менеджменту соціальної роботи. Види 

управлінського контролю. Етапи процесу контролю. Контроль в соціальній 

роботі. 

 

Тема 4. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ 

Сутність прийняття управлінських рішень у менеджменті соціальної 

роботи. Класифікація управлінських рішень. Технологія прийняття 

управлінських рішень. Причини прийняття невдалих управлінських рішень. 

Облік та контроль виконання управлінських рішень 

 

 

  



Змістовий модуль 2.  

Менеджмент соціальної роботи на макро- та мікрорівні 

 

Тема 5. СТРУКТУРА МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Трирівнева структура управління соціальною роботою в Україні. Заклади 

соціальної роботи. Специфіка управління закладом соціальної роботи. 

Управлінська праця менеджерів соціальної роботи. Основні якості сучасного 

менеджера. 

 

Тема 6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Сутність та роль інформації у менеджменті соціальної роботи. 

Класифікація, види та типи управлінської інформації. Інформаційні технології 

роботи з текстовими документами та базами даних у менеджменті соціальної 

роботи. Комп’ютерні системи інформаційного менеджменту. Ділове 

спілкування у системі менеджменту соціальної роботи 

 

Тема 7. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ТА СТРЕСАМИ 

Сутність конфліктів та причини їх виникнення. Види конфліктів: 

функціональні та дисфункціональні. Типи конфліктів. Управління стресами у 

менеджменті соціальної роботи. Суть феномену професійного «вигорання» 

соціальних працівників. Супервізія та консультування як технології 

менеджменту соціальної роботи. 

 

Тема 8. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

Науково-практичні підходи до підбору та розміщення кадрів в організаціях 

соціальної сфери. Поняття «кадровий потенціал» та взаємозв’язок з іншими 

поняттями кадрової політики у соціальній роботі. Інтеграційна модель 

мотиваційного управління кадрами в соціальній сфері. Сучасні методи 

оцінювання кадрового потенціалу. Атестація працівників соціальної сфери. 

Основні ролі менеджерів соціальної роботи та вимоги до їх професійної 

діяльності. Лідерство, вплив та влада у менеджменті соціальної роботи. 

 

Тема 9. СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ 
Менеджмент соціальної роботи як інструмент соціальної політики 

(державної, регіональної, місцевої. Програма як вид менеджерського рішення у 

менеджменті соціальної роботи. Соціальне проектування у менеджменті 

соціальної роботи. Моделювання в діяльності служб соціальної сфери. 

 

Тема 10. МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ  

МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Поняття і сутність соціального маркетингу. Еволюція комплексу 

маркетингу в соціальній сфері. Маркетингові інструменти менеджменту 

соціальної роботи. Поняття, завдання та функції соціальної реклами. Соціальна 

реклама на телебаченні, радіо та в мережі Інтернет.   
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Формою підсумкового (семестрового) контролю з навчальної дисципліни 

«Менеджмент соціальної роботи» є семестровий іспит. 

 

 

  



5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 

До засобів діагностики знань студентів з навчальної дисципліни 

«Менеджмент соціальної роботи» належать: перелік питань для підготовки до 

іфспиту, тестові завдання модульного і підсумкового контролю, ситуаційні 

завдання, завдання для контрольних робіт. 

 

 

Автори:   _____________________ З. З. Фалинська 
 


