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Опис дисципліни 
Дисципліна «Менеджмент соціальної роботи» має велике значення у справі формування загального уявлення 

про соціально-психологічні аспекти процесу управління, особливості комунікацій, інформаційних процесів та 
налагодження командної роботи в різних типах організацій а також дає можливість сформувати на цій основі навички 
діагностування, аналізу та розробки психологічних технологій для вирішення психологічних проблем різних типів 
організацій. Глибокі та ґрунтовні знання з даної дисципліни дозволять використовувати у практиці ефективний стиль 
ділової комунікації, вирішувати проблемні та конфліктні ситуації під час командної роботи в сучасній організації. 

Вивчення даного курсу може стати основою для наступного опанування дисциплін, які пов’язані з аналізом 
політичних, економічних, соціокультурних особливостей суспільного розвитку, управлінням соціальними процесами 
як на мікро-, так і на макрорівнях. Знання психологічних закономірностей поведінки людей, перебігу внутрішньо-
групових взаємодій, конфліктогенних параметрів комунікації сприятимуть опануванню дисциплін сфокусованих на 
аналізі проблем «людина-людина». 

 
Структура курсу 

 
№ з/п Тема Результати навчання Завдання 

1 Еволюція теорій і 
практики менеджменту         
соціальної роботи 

Аналізувати послідовність етапів становлення і розвитку 
теорії і практики менеджменту соціальної роботи та їх 
основні характеристики. 

Тести, 
питання 

2 Сутність менеджменту 
соціальної роботи 

Розуміти зміст та особливості менеджменту соціальної 
роботи в професійній діяльності. 

Кейси 

3 Система менеджменту 
соціальної роботи 

Знати та аналізувати закони, закономірності, методи, 
функції та принципи менеджменту соціальної роботи. 
Володіти основними інструментами менеджменту 

Задачі, 
кейси 
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  соціальної роботи.  

4 Види,     моделі та 
організованості 
менеджменту 
соціальної роботи 

Знати та аналізувати різновиди соціального 
менеджменту, моделі та методи взаємозв’язку його 
об’єктів і суб’єктів. Розуміти особливості соціальної 
служби як різновиду ділової організації. 

Тести, 
питання 

5 Менеджмент 
соціальної роботи як 
механізм реалізації  
соціальної політики 

Знати і розуміти особливості соціальної політики в  
управлінні соціальною роботою. 

Тести, 
питання 

6 Організаційно- 
функціональні 
можливості 
менеджменту 
соціальної роботи 

Розуміти основні елементи та ролі менеджера соціальної 
сфери. Знати обов’язки менеджера соціальної сфери 
відповідно до виконуваних ним управлінських ролей. 

Кейси 

7 Управління 
персоналом в системі 
менеджменту 
соціальної роботи 

Знати основні принципи, положення, напрями та рівні 
кадрової політики. Аналізувати особливості кадрового 
планування та підбору у соціальній сфері. 

Задачі 

8 Мотивація персоналу 
як функція 
менеджменту 
соціальної роботи 

Знати основні аспекти мотивації персоналу в сучасному 
організаційному просторі. 

Кейси 

9 Контроль як функція 
менеджменту 
соціальної роботи 

Знати базові теоретико-методологічні
 положення здійснення контролюючої функції в 
управлінні. 

Тести, 
питання 

10 Управління  за 
допомогою 
делегування 

Сформувати навички делегування повноважень, як
   
ефективної складової процесу управління. 

Кейси 

11 Комунікації в 
менеджменті 

Знати і володіти навичками активної взаємодії та 
безконфліктної комунікації у колективі. 

Тести, 
питання 

12 Організація   
управлінської праці 

Знати організаційні основи роботи менеджера, вміти 
ефективно планувати та використовувати робочий час 
основні 

Тести, 
питання 

 

Літературні джерела 
1. Андрющенко, А., Горбунова-Рубан, С. Підготовка соціальних працівників в Україні: 

проблеми та шляхи їх вирішення. SOCIOПРОСТІР, №8, 2019. С 35–40. 
2. Байдарова, О., Карагодіна, О., Федченков В. Чи відповідна модель професійних 

компетентностей потребам фахівців cфери захисту прав та інтересів дітей в Україні? Вісник Академії праці, 
соціальних відносин і туризму, №1, 2020. С. 80-96. 

3. Березіна С. Б. Соціальне страхування як інструмент соціального ризик-
менеджменту. Економіка та держава. 2018. № 7. С. 22–29. 

4. Бойко О. М. Соціологія особистості менеджера соціальної роботи: навч. посібник. Умань : 
ВПЦ «Візаві», 2018. С. 76. 



3 
 

5. Бутиліна О., Євдокимова І. Самоменеджмент соціального працівника як управлінське 
завдання. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. 1(6). С. 5–12. 

6. Главацька О. Л. Самоменеджмент як засіб підвищення творчого потенціалу соціального 
працівника. Збірник наукових праць за матеріалами VІI Всеукраїнської науково-практичної 
конференції.2022. С. 25–27. 

7. Євстахевич, А. Л. Макроекономічні умови впровадження менеджменту соціальної 
відповідальності підприємств. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 20, 2018. С. 63-67. 

8. Лебедик Л. В. Застосування освітнього менеджменту у професійній підготовці майбутніх 
фахівців із соціальної роботи. Нова українська школа: траєкторія поступу: зб. тез доповідей ІІІ 
Всеукраїнської науково-практичної конференції, 02 квітня 2021 року. Маріуполь: МДУ, 2021. С. 295–297. 

9. Лехолетова М. Методи менеджменту соціальної роботи у діяльності соціального працівника  
Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. Вип. 2. С. 51-60. 

10. Николаєва В. І. Громадський моніторинг як ефективний інструмент мінімізації ризиків у 
державному управлінні системою соціальної роботи. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. 
№ 2(25). С. 111–115. 

11. Николаєва В. І. Сучасні концепції та теорії державного управління системою соціальної 
роботи. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне 
управління. 2019. Т. 30(69), 1. С. 91–96. 

12. Поляничко. А. О., Кирилюк А. В. Технології соціальної роботи і соціальної допомоги в 
умовах трансформаційного періоду: навчально-методичний посібник. МОН України, Сумський державний 
педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2020. 335 с. 

13. Слозанська Г. І., Кейс-менеджмент у роботі із соціально вразливими категоріями населення в 
умовах територіальної громади. Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи 
миротворення: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 15 червня 2018 
р. Маріуполь: ДонДУУ, 2018. 331 с. 

14. Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XXI Всеукр. щоріч. студент. 
наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 23 квіт. 2020 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. 642 с. 

15. Тернавська Т. А. Ефективний стиль роботи менеджера в сучасній соціально-педагогічній 
сфері. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
Серія : Соціально-педагогічна. 2019. Вип. 33. С. 173-183. 

16. Тернавська Т. А., Раєвська Я. М., Мельник Ж. В. Менеджмент соціальної роботи : навч.-
метод. посіб.; Кам'янець-Подільський : Панькова А. С., 2020. 261 с. 

17. Тополь О. В., Нартюк О. Кейс-менеджмент як сучасний інструмент соціальної роботи з 
безробітними в Україні. 2021. URL: 
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/35093/Topol_Nartiuk.pdf?sequence=1  

18. Harris J. Managing State Social Work: Front-line management and the labour process perspective. 
1st Edition. London, 2018. Р. 162. 

19. Sheppard M.  Social Work and Social Exclusion: The Idea of Practice. 1st Edition. London, 2021. 
Р. 278. 

20. What Is A Case Manager. Case Management Society of America. 2020. URL: 
https://ccmcertification.org/press-releases/case-management-organizations-announce-unified-case-management-definition-
and-joint#  
 
 
 
 



4 
 

 Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату 
і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під 
час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні 
пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма 
Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

 
Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 

30% 40% 30% 
1. Усне опитування під час 

занять (5 тем  по 5 балів = 25 
балів). 

2. Модульна контрольна  
робота =  75 балів 

1. Усне опитування під час 
занять (7 тем  по 5 балів = 35 

балів). 
2. Ректорська контрольна 

робота =  65 балів 

1. Написання КПІЗ = 60 балів 
2. Захист КПІЗ = 30 балів 
3. Оцінка за тренінг =10 балів 

 
Шкала оцінювання студентів: 

 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
 


