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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Галузь знань, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика НД 

денна ФН заочна ФН 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань: 

23 «Соціальна робота» 

Нормативна 

Змістових модулів – 2 Рік підготовки: 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – ІНДЗ 
3-й 

 

Загальна кількість годин – 90  
Спеціальність 

231 «Соціальна робота» 

Семестр 

Тижневих годин для ДФН: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи – 2 

1-й  

Лекції 

32 год.  

 

 

 
Освітній рівень: 

«бакалавр» 

Практичні, семінарські 

32 год.  

Самостійна робота 

26 год.  

ІНДЗ: 

-  

Вид контролю: 

іспит  

 

 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної 

роботи» є оволодіння студентами знаннями про суть і технологію менеджменту 

соціальної роботи. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент соціальної 

роботи» є опанування студентами теорією та практикою менеджменту 

соціальної роботи. 

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. 



3. ПРОГРАМА 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. 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л сем СР л сем СР 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади менеджменту соціальної роботи 

Сутнісні характеристики менеджменту 
соціальної роботи 11 

 

4 
 

4 3 
    

Типологія менеджменту соціальної роботи 6 2 2 2     

Функції менеджменту соціальної роботи 21 8 8 5     

Управлінські рішення в менеджменті 
соціальної роботи 6 

 

2 
 

2 2 
    

Разом за модуль 1 44 16 16 12     

Змістовий модуль 2. Менеджмент соціальної роботи на макро- та мікрорівні 

Структура менеджменту соціальної роботи 6 2 2 2     

Інформаційно-комунікаційне забезпечення 
менеджменту соціальної роботи 6 

 

2 
 

2 
 

2 
    

Управління конфліктами та стресами 6 2 2 2     

Управління персоналом соціальних служб 12 4 4 4     

Соціальні проекти та програми 6 2 2 2     

Маркетингові аспекти менеджменту 
соціальної роботи 12 

 

4 
 

4 
 

4 
    

Усього, год. 90 32 32 26     

 
 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
  ДФН ЗФН 

1. Сутнісні характеристики менеджменту соціальної роботи 4  

2. Типологія менеджменту соціальної роботи 2  

3. Функції менеджменту соціальної роботи 8  

4. Управлінські рішення в менеджменті соціальної роботи 2  

5. Структура менеджменту соціальної роботи 2  

6. Інформаційно-комунікаційне забезпечення менеджменту соціальної роботи 2  

7. Управління конфліктами та стресами 2  

8. Управління персоналом соціальних служб 4  

9. Соціальні проекти та програми 2  

10. Маркетингові аспекти менеджменту соціальної роботи 4  

 Разом 32  

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Не передбачено. 

 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Не передбачено. 



8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
  ДФН ЗФН 

1. Сутнісні характеристики менеджменту соціальної роботи 3  

2. Типологія менеджменту соціальної роботи 2  

3. Функції менеджменту соціальної роботи 5  

4. Управлінські рішення в менеджменті соціальної роботи 2  

5. Структура менеджменту соціальної роботи 2  

6. Інформаційно-комунікаційне забезпечення менеджменту соціальної 

роботи 

 

2 
 

7. Управління конфліктами та стресами 2  

8. Управління персоналом соціальних служб 4  

9. Соціальні проекти та програми 2  

10. Маркетингові аспекти менеджменту соціальної роботи 4  

 Разом 26  

 
 

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Завдання №1. Написання реферату з історії або теорії менеджменту 

соціальної роботи. 

Під час виконання завдання студент має зібрати матеріал щодо сутності,  

змісту, форми та методів управління в соціальній сфері, зробити його аналіз, а 

також передбачити можливості його використання у сучасних умовах розвитку 

України. Реферат має містити два розділи: теоретичний розділ (аналіз 

джерельної бази); пропозиційний розділ (власні пропозиції щодо можливостей 

використання матеріалу в сучасних умовах). 

Структура написання реферату (обсяг реферату – 10 – 15 сторінок): 

а) вступ (актуальність, мета, завдання, практичне значення дослідження); 

б) аналіз літературних джерел (не менше 7); 

в) пропозиції щодо використання методів та форм управління соціальною 

діяльністю у сучасних умовах (оформіть у вигляді таблиці або схеми-моделі); 

г) висновки; 

д) список використаних джерел. 

Перелік тем для здійснення реферативних досліджень 

1. Історія виникнення менеджменту соціальної роботи як науки. 

2. Характеристика різних шкіл управління в менеджменті соціальної роботи. 

3. Закони та закономірності менеджменту соціальної роботи. 

4. Характеристика принципів та правил у сучасному менеджменті соціальної 

роботи. 

5. Методологія менеджменту соціальної роботи. 

6. Типологія методів менеджерської діяльності. 

7. Управління персоналом в системі соціальної роботи. 

8. Ресурси та резерви в менеджменті соціальної роботи. 

9. Набір та відбір персоналу в менеджменті соціальної роботи. 

10. Професіоналізм менеджерів соціальної роботи. 

11. Самоменеджмент як умова ефективності праці у сфері соціальної роботи. 



12. Особливості управлінської праці менеджерів соціальної роботи. 

13. Консультант у сфері управління соціальною роботою. 

14. Методи консультування. 

15. Типологія методів оцінювання персоналу в менеджменті соціальної роботи. 

16. Технологія атестації працівників у сфері менеджменту соціальної роботи. 

17. Комунікативна культура соціального працівника. 

18.  Закономірності та принципи процесу спілкування та їх використання у 

сфері соціальної роботи. 

19. Бар’єри комунікації та їх подолання в соціальній роботі. 

20. Теорії мотивації. 

21. Мотивація та емоції в процесі міжособистісної взаємодії. 

22. Негативна мотивація та покарання. 

23. Гроші як мотиваційний фактор. 

Завдання №2. Розробка навчального проекту системи управління 

певною соціальною організацією 

Під час виконання індивідуального науково-дослідного завдання студент 

має на основі матеріалу, зібраного під час виконання реферату, створити 

модель системи управління певною соціальною організацією, а також дібрати 

методичні матеріали щодо реалізації запропонованого проекту (методики 

добору та відбору, мотивації та оцінювання персоналу соціальної установи). 

Завдання №3. Розробити авторський проект та дві програми (тема та 

статус організації соціальної сфери за вибором). 

Завдання №4. Розробити макет друкованої рекламної продукції та 

текст усного рекламного повідомлення. 

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання підвищеної складності 

1. Складіть проект управління соціальною роботою в організації, що працює з 

сім’ями групи «соціального ризику». 

2. Складіть проект управління соціальною роботою в організації, що працює з 

інвалідами. 

3. Складіть проект управління соціальною роботою в організації, що працює з 

пенсіонерами. 

4. Складіть проект управління соціальною роботою в організації, що працює з 

хворими дорослими людьми. 

5. Складіть проект управління соціальною роботою в організації, що працює з 

хворими дітьми. 

6. Складіть проект управління соціальною роботою в організації, що працює з 

«дітьми вулиць». 

7. Складіть проект управління соціальною роботою в організації, що працює з 

мігрантами. 

8. Складіть проект управління соціальною роботою в організації, що працює з 

одинокими громадянами. 

9. Складіть проект управління соціальною роботою в організації, що працює з 

людьми з соціальною патологією. 

10. Складіть проект управління соціальною роботою в організації, що працює з 

засудженими до позбавлення волі. 



11. Складіть проект управління соціальною роботою в організації, що працює з 

жінками. 

12. Складіть проект управління соціальною роботою в організації, що працює з 

молоддю. 

13. Складіть проект управління соціальною роботою в організації, що працює з 

неповнолітніми. 

14. Складіть проект управління соціальною роботою в організації, що працює з 

безробітними. 

15. Складіть проект управління соціальною роботою в організації, що працює з 

військовослужбовцями. 

16. Складіть проект управління соціальною роботою в організації, що працює з 

засудженими, що повернулися з місць позбавлення волі. 

 
 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Підчас вивчення студентами навчальної дисципліни «Менеджмент 

соціальної роботи» застосовують такі методи навчання: 

- Наочні: презентації до лекцій, аналіз студентами історичних форм 

та існуючої практики менеджменту соціальної роботи; 

- Практичні: педагогічні ситуації, завдання для моделювання 

педагогічних рішень, завдання для семінарських занять. 

 
 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

У процесі вивчення дисципліни «Менеджмент соціальної роботи» 

використовуються методи поточного, модульного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль 

здійснюється за напрямами: 

 контроль за систематичністю й активністю роботи на семінарських 

заняттях; 

 контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза 

межами аудиторних занять; 

 контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді 

індивідуальних завдань. 

Модульний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами 

двох підсумкових контрольних робіт зі змістових модулів. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється в кінці семестру у 

формі іспиту. 



12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність 

становить 100 балів: 
 

 
Модуль 1 Модуль 2 

ІНДЗ Іспит Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

15 15 20 50 100 
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою 

(університету, національною та ECTS): 
 

Оцінка в балах Оцінка ECTS Визначення За національною шкалою 

90-100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре 
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно 
Задовільно 

51-60 Е Достатньо 

0-50 FX Не достатньо Незадовільно 

 

 
13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

До системи методичного забезпечення дисципліни належить програма 

курсу, робоча навчальна програма, плани семінарських занять, завдання для 

самостійної роботи, тестові завдання. 

 
 

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи : Курс лекцій / 

О.Л.Главацька. – Тернопіль, ТДПУ, 2009. – 65 c. 

2. Зарецкий А.Д. Менеджмент социальной работы : учебное пособие / 

А.Д.Зарецкий. – Ростов : Феникс, 2008. –187с. 

3. Крижко В.В., Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті. Навч.-методичний 

посібник / В.В.Крижко. – К., 1998.– 192 с. 

4. Лукашевич М.П. Менеджмент соціальної роботи: теорія і практика : 

Навч.посіб. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – К. : Каравелла, 2007. – 

236с. 

5. Олійник С.У. Теорія та практика менеджменту персоналу : підручник / 

С.У.Олійник; Нар.укр.акад. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 375с. 

6. Освітній менеджмент : Навчальний посібник / за ред. Л.Даниленко, 

Л.Карамушки. – К., 2003. – 400с. 

7. Осовська Г. Основи менеджменту / Г.Осовська. – Житомир : ЖГП, 1998. 

– 310с. 

8. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / [І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, 

С.Я.Харченко та ін.]. – К. : Центр видавничої літератури, 2004.– 256с. 



9. Тимошко Г.М. Менеджмент соціальної роботи : навчальний посібник / 

Т.М.Тимошко. – Ніжин : Видавець ППМ.М., 2011.– 308с. 

10. Тимошко Г.М. Організація діяльності державних і спеціалізованих служб 

: навчальний посібник / Г.М.Тимошко. – Ніжин : ВидавецьППМ.М., 

2011.– 248с. 

11. Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій. –МАУП, 2000. 

12.ШендеровськийК.С. Тактичний менеджмент соціальної служби : 

Посібник для керівників соціальних служб / К.С.Шендеровський. – К., 

2011. –222 с. 

13.Шендеровський К.С. Управління соціальною роботою з дітьми та 

молоддю. Менеджмент соціальної служби / К.С.Шендеровський. – К., 

2002. – 158 с. 

 
 

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. Закон України «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14 34 

2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 

3. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

[Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/875-12 

4. Закон України «Про охорону дитинства» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2402-14 

5. Закон України «Про професійно-технічну освіту» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/103/98- %D0%B2%D1%80 

6. Конвенція про права дитини, прийнята резолюцію 44/25 Генеральної 

Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=995_021 

7. Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 

затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України № 852 від 15.09.2008 

р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1219-08 
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