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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Планування в соціальній роботі» 

1. Опис дисципліни «Планування в соціальній роботі» 

Дисципліна «Соціальна 

допомога» 

Галузь знань, 

спеціальність, СВО 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 

5 

галузь знань 23 – 

«Соціальна робота» 

 

Статус дисципліни 

вибіркова 

Мова навчання 

українська 

Кількість залікових 

модулів – 4 

спеціальність  231 – 

«Соціальна робота» 

освітньо-наукова 

програма  - Соціальна 

робота та соціальна 

політика 

Рік підготовки: 

Денна – 2 

 

Семестр: 

Денна – 3 

 

Кількість змістових 

модулів – 3 

ступінь вищої освіти – 

магістр 

Лекції: 

Денна – 24 

Практичні заняття: 

Денна – 24 

 

Загальна кількість годин - 

150 

 Самостійна робота: 

Денна –  97 

Індивідуальна робота: 

Денна – 5 

Тренінг – 4 

Тижневих годин: 

Денна форма навчання -  

13,  

з них аудиторних – 3 

 Вид підсумкового 

контролю – екзамен 

 

2. Мета і завдання дисципліни «Планування в соціальній роботі» 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Планування в соціальній роботі – це  процес координування програм, служб та 

політики соціальних служб. Термін «соціальне планування» вживається загалом для 

опису планування соціальних послуг або зусиль з підвищення якості життя в 

громадах. Соціальне планування також називають «плануванням сусідства», якщо 

воно відбувається в умовах громади. Більшість соціальних працівників займаються 

соціальним плануванням на рівні агентства, коли розробляють нову програму для 

задоволення потреб клієнтів або надають пропозицію щодо фінансування. Хоча 

багато соціальних працівників в тій чи іншій мірі залучені до планування на рівні 

агентства, соціальне планування, як правило, вважається підполем, окремим і 

відмінним від практики з окремими людьми, групами та сім'ями. Основною метою 

соціального планування є вирішення проблем. Методами планування в соціальній 

роботі є добір фактів про проблеми громади, аналіз  даних та вибір оптимальних 



 

технологій щодо того, який із доступних варіантів планування є найбільш можливим 

чи ефективним.  

2.2. Передумови для вивчення дисципліни 

Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: методологія наукових 

досліджень, управління в соціальній сфері, соціальні проекти. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Теоретичні та методичні засади планування в соціальній роботі 

Тема 1.  Соціальне планування: вихідні положення. 

Історичні передумови виникнення соціального планування. Сутнісні 

характеристики соціального планування. Рівні соціального планування. Основні 

форми соціального планування. Методи соціального планування. 

Тема 2. Основи стратегічного планування соціальних послуг. 

 Визначення  понять «стратегія» та «стратегічний план». Обґрунтування 

доцільності стратегічного плану і стратегічного планування. Система стратегічного 

планування. Підходи до розробки стратегій надання соціальних послуг в громаді: 

інтегрований та превентивний. Особливості технології стратегічного планування 

розвитку соціальних послуг. Етапи стратегічного планування. 

Тема 3.  Механізми моніторингу, оцінка потреб у послугах та контроль 

якості надання соціальних послуг. 

Визначення понять «моніторинг соціальних послуг» та «оцінка соціальних 

послуг». Суб’єкти та об’єкти моніторингу й оцінки соціальних послуг. Методи 

оцінки якості соціальних послуг. Показники якості соціальних послуг та критерії їх 

дотримання. Рівні застосування шкали оцінки якості соціальних послуг. 

 

Змістовий модуль 2. 

Прикладні аспекти планування в соціальній роботі. 

Тема 4. Цілепокладання в соціальній роботі  

Сутність цілепокладання в соціальній роботі. Класифікація цілей у соціальній 

роботі. Дерево  цілей. Завдання цілепокладання. формуванні цілі як суб'єктивно-

ідеального образу бажаного (цілеформування) і втіленні її в об'єктивно-реальному 

результаті діяльності (цілереалізації). 

Тема 5. Особливості планування діяльності соціального підприємства. 

Історія, ідея та визначення соціального підприємництва. Планування 

соціального підприємства. Структура та організація соціального підприємства. 

Визначення партнерів, акціонерів та клієнтів соціального підприємства. Маркетинг, 

фінанси, соціальна звітність та аудит соціального підприємства.  Самооцінка плану 

соціального підприємства. 

Тема 6. Планування соціальної роботи на рівні організацій і установ 

соціальної сфери 

Нормативно-правове забезпечення діяльності організацій і установ соціальної 

сфери. Планування соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб. Планування 

кризового та екстреного втручання. Планування стаціонарного догляду за особами, 



 

які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.  

Планування соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці 

 

Змістовий модуль 3. 

Інструменти та  технології планування в соціальній роботі 

Тема 7. Планування та фінансування соціальної політики. 

Поняття соціальної сфери. Галузі соціальної сфери. Рівні управління соціальною 

сферою. Джерела фінансування соціальної сфери. Завдання і напрямки покращення 

фінансування соціальної сфери в Україні. Бюджетне і позабюджетне фінансування 

розвитку соціальної сфери. Сучасний стан і проблеми розвитку соціальної сфери в 

Україні.  

Тема 8. Моделі соціального планування на місцевому рівні. 

Актуальність соціального планування на місцевому рівні. Процес соціального 

планування на місцевому рівні. Оцінка потреб і залучення громадськості. Розробка 

планів і принципи надання послуг у громаді. Принципи надання соціальних послуг 

на місцевому рівні. 

Тема 9. Технології планування соціальної роботи з клієнтом. 

Визначення пріоритетів та  оцінка потреб клієнта. Цілі, завдання та стратегії 

роботи з клієнтом. Планування індивідуальної та групової роботи з клієнтами. 

Планування мотиваційних інтерв’ю з клієнтами, які потерпають від різних форм 

соціальної інклюзії.  

Тема 10. Планування діяльності саморозвитку та посилення життєвої 

стійкості працівників установ соціальної сфери.  

Планування кар’єри соціального працівника. Організація та проведення 

тренінгів з подолання професійного вигорання. Планування діяльності наставників 

та тьюторів. Емпаурмент працівників соціальної сфери. Планування підвищення 

кваліфікації працівників соціальної сфери  

 

 

4. Структура залікового кредиту з дисципліни “Соціальна допомога” 

Денна форма навчання 
 

Теми 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостій

на робота 

Індивіду-

альна 

робота 

Контр

ольні 

заходи 

Змістовий модуль 1. 

Теоретичні та методичні засади планування в соціальній роботі 

Тема 1.  Соціальне планування: 

вихідні положення 2 2 9 1  

Тема 2. Основи стратегічного 

планування соціальних послуг. 

 

2 2 9   

Тема 3.  Механізми моніторингу, 

оцінка потреб у послугах та 

контроль якості надання 

соціальних послуг 

2 2 9 1  



 

Змістовий модуль 2. 

Прикладні аспекти планування в соціальній роботі 

Тема 4. Цілепокладання в 

соціальній роботі  2 2 9 1  

Тема 5. Особливості планування 

діяльності соціального 

підприємства. 

4 4 9   

Тема 6. Планування соціальної 

роботи на рівні організацій і 

установ соціальної сфери 
2 2 9 1 

М.1 – 2 

год. 

Змістовий модуль 3. 

Інструменти та  технології планування в соціальній роботі 
Тема 7. Планування та 
фінансування соціальної політики. 

2 2 9   

Тема 8. Моделі соціального 
планування на місцевому рівні. 2 2 9 1  

Тема 9. Технології планування 
соціальної роботи з клієнтом. 

2 2 9  

М 2 

(РКР) – 

2 год. 

Тема 10. Планування діяльності 

саморозвитку та посилення 

життєвої стійкості працівників 
установ соціальної сфери.  

4 4 12  

М 3 

(КПІЗ) 

– 2 год. 

Разом: 24 15 93 5  

 

 5. Тематика практичних занять 

 
Змістовий модуль 1. 

Теоретичні та методичні засади планування в соціальній роботі 

Тема 1.  Соціальне планування: вихідні положення. 

Питання для обговорення: 

1. Історичні передумови виникнення соціального планування.  

2. Сутнісні характеристики соціального планування.  

3. Рівні соціального планування.  

4. Основні форми соціального планування.  

5. Методи соціального планування. 

Тема 2. Основи стратегічного планування соціальних послуг. 

 Питання для обговорення: 

1. Визначення  понять «стратегія» та «стратегічний план».  

2. Обґрунтування доцільності стратегічного плану і стратегічного 

планування.  

3. Система стратегічного планування.  



 

4. Підходи до розробки стратегій надання соціальних послуг в громаді: 

інтегрований та превентивний.  

5. Особливості технології стратегічного планування розвитку соціальних 

послуг.  

6. Етапи стратегічного планування. 

Тема 3.  Механізми моніторингу, оцінка потреб у послугах та контроль 

якості надання соціальних послуг. 

Питання для обговорення: 

1. Визначення понять «моніторинг соціальних послуг» та «оцінка соціальних 

послуг».  

2. Суб’єкти та об’єкти моніторингу й оцінки соціальних послуг.  

3. Методи оцінки якості соціальних послуг.  

4. Показники якості соціальних послуг та критерії їх дотримання.  

5. Рівні застосування шкали оцінки якості соціальних послуг. 

 

Змістовий модуль 2. 

Прикладні аспекти планування в соціальній роботі. 

Тема 4. Цілепокладання в соціальній роботі  

Питання для обговорення: 

1. Сутність цілепокладання в соціальній роботі.  

2. Класифікація цілей у соціальній роботі. Дерево  цілей.  

3. Завдання цілепокладання. формуванні цілі як суб'єктивно-ідеального 

образу бажаного (цілеформування) і втіленні її в об'єктивно-реальному 

результаті діяльності (цілереалізації). 

Тема 5. Особливості планування діяльності соціального підприємства. 

Питання для обговорення: 

1. Історія, ідея та визначення соціального підприємництва.  

2. Планування соціального підприємства. Структура та організація 

соціального підприємства.  

3. Визначення партнерів, акціонерів та клієнтів соціального підприємства.  

4. Маркетинг, фінанси, соціальна звітність та аудит соціального 

підприємства.   

5. Самооцінка плану соціального підприємства. 

Тема 6. Планування соціальної роботи на рівні організацій і установ 

соціальної сфери 

Питання для обговорення: 

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності організацій і установ 

соціальної сфери.  

2. Планування соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб.  

3. Планування кризового та екстреного втручання.  

4. Планування стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до 

самообслуговування чи не набули такої здатності. 

5. Планування соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому 

місці 

 



 

Змістовий модуль 3. 

Інструменти та  технології планування в соціальній роботі 

Тема 7. Планування та фінансування соціальної політики. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття соціальної сфери. Галузі соціальної сфери.  

2. Рівні управління соціальною сферою.  

3. Джерела фінансування соціальної сфери.  

4. Завдання і напрямки покращення фінансування соціальної сфери в 

Україні. 

5. Бюджетне і позабюджетне фінансування розвитку соціальної сфери.  

6. Сучасний стан і проблеми розвитку соціальної сфери в Україні.  

Тема 8. Моделі соціального планування на місцевому рівні. 

Питання для обговорення: 

1. Актуальність соціального планування на місцевому рівні.  

2. Процес соціального планування на місцевому рівні.  

3. Оцінка потреб і залучення громадськості.  

4. Розробка планів і принципи надання послуг у громаді.  

5. Принципи надання соціальних послуг на місцевому рівні. 

Тема 9. Технології планування соціальної роботи з клієнтом. 

Питання для обговорення: 

1. Визначення пріоритетів та  оцінка потреб клієнта.  

2. Цілі, завдання та стратегії роботи з клієнтом.  

3. Планування індивідуальної та групової роботи з клієнтами.  

4. Планування мотиваційних інтерв’ю з клієнтами, які потерпають від різних 

форм соціальної інклюзії.  

Тема 10. Планування діяльності саморозвитку та посилення життєвої 

стійкості працівників установ соціальної сфери.  

Питання для обговорення: 

1. Планування кар’єри соціального працівника.  

2. Організація та проведення тренінгів з подолання професійного вигорання.  

3. Планування діяльності наставників та тьюторів.  

4. Емпаурмент працівників соціальної сфери.  

5. Планування підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери  

 
6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

КПІЗ виконується студентами у формі письмового опрацювання наукових 

статей, окремих посібників, нормативно-правових актів, статистичних даних, що 

стосуються навчальної дисципліни  «Планування в соціальній роботі» 

Варіанти КПІЗ з дисципліни «Планування в соціальній роботі» 

1. Розвиток управлінської науки в Україні.  

2. Характеристика зарубіжних шкіл управління.  

3. Сучасні підходи до розуміння планування. 

4. Закони, закономірності планування в соціальній роботі.  

5. Закони управлінських відносин.  

6. Різновиди планування в соціальній роботі.  



 

7. Моделі та методи взаємозв’язку об’єктів і суб’єктів планування в 

соціальній роботі.  

8. Цикли планування у соціальній роботі.  

9. Організація планування соціальної роботи.  

10. Трирівнева структура управління соціальною роботою в Україні.  

11. Заклади соціальної роботи. Специфіка планування  у закладах соціальної 

роботи.  

12. Основні якості сучасного планування.  

13. Проектування як інструмент менеджменту соціальної роботи.  

14. Контроль у соціальній роботі.  

15. Процесуальний характер планування в соціальній роботі.  

16. Особливості функцій планування в соціальній роботі.  

17. Управлінська праця фахівців соціальної роботи.  

18. Самоменеджмент в управлінні соціальною роботою.  

19. Соціальна політика як стратегія планування в соціальній роботі.  

20. Кадровий потенціал планування в соціальній роботі.  

21. Ресурсне забезпечення планування в соціальній роботі. 
 

7.Самостійна робота 

№ 

п/п 
Тематика 

К-сть годин 

 

1 
Соціальне планування: вихідні положення 

9 

2 Основи стратегічного планування соціальних послуг 9 

3 
Механізми моніторингу, оцінка потреб у послугах та контроль якості 

надання соціальних послуг 
9 

4 Цілепокладання в соціальній роботі  9 

5 Особливості планування діяльності соціального підприємства 9 

6 
Планування соціальної роботи на рівні організацій і установ 

соціальної сфери 
9 

7 
Планування та фінансування соціальної політики. 

 
9 

8 
Моделі соціального планування на місцевому рівні. 

 
9 

9 
Технології планування соціальної роботи з клієнтом. 

 
9 

10 

Планування діяльності саморозвитку та посилення життєвої стійкості 

працівників установ соціальної сфери.  

 

12 

Разом: 93 

Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності 

студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними 

матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня 

організованості студентів тощо. 

У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та 

навичками:  

 організації самостійної навчальної діяльності; 



 

 самостійної роботи в бібліотеці з каталогами; 

 праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково-

популярною літературою; 

 конспектування літературних джерел; 

 роботи з довідковою літературою; 

 опрацьовування статистичної інформації; 

 написання рефератів з проблем курсу. 

 

8. Тренінг з дисципліни 

Організація і проведення тренінгу (4 год.) 

Тематика: Тренінг зі стратегічного планування.  

Мета тренінгу: досягти спільного розуміння цінності стратегічного планування 

для організації й намітити кроки до складання стратегічного плану організації   

Завдання тренінгу:  

 отримати знання про підходи до стратегічного планування, його роль в 

розвитку організації 

 під час виконання практичних завдань визначити стратегічні цілі та 

завдання організації 

 розробити структуру майбутнього стратегічного плану організації, 

розподілити ролі 

 скласти план з подальшої розробки 

 напрацювати уніфіковані організаційні підходи до складання стратегії 

ОГС, які будуть покладені в основу процедури ГО з стратегічного 

планування. 

Під час тренінгу розглядатимуться такі питання: 

Ознаки стратегічного планування. Що робить ваш план стратегічним? В чому 

відмінності від операційного планування? В які моменти організація не може 

обійтись без стратегічного плану? 

 Які є обов’язкові складові стратегічного плану? 

 Хто бере участь у стратегічному плануванні й чому? 

 Без чого неможливе стратегічне планування: 

 Розуміння для чого стратегічний план 

 Пріоритети, цінності, бачення, місія організації 

 Аналіз організаційної спроможності НУО - сильних та слабих сторін 

 Стратегічні цілі, стратегічні завдання, стратегічні види діяльності 

 розуміння оточуючого середовища, аналіз зовнішніх можливостей та 

загроз 

 визначення цільових аудиторій, визначення стейкхолдерів, 

 визначення підходів до виконання 

 вимірювання виконання – індикатори та методи верифікації. 

 Скільки часу займає стратегічне планування? 

 На який термін складати стратегічний план? 

 За яких умов потрібно переглядати стратегічний план? 
 



 

 9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Планування в соціальній роботі» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

 - стандартизовані тести; 

 - поточне опитування; 

 - залікове модульне тестування та опитування; 

 - наскрізні проекти; 

 - командні проекти; 

 - аналітичні звіти, реферати, есе; 

 - презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 - оцінювання результатів КПІЗ; 

 - студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 - ректорська контрольна робота; 

 - екзамен; 

 - інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Планування в 

соціальній роботі» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої 

ваги кожної складової залікового кредиту: 

 

Заліковий 
модуль 1 

 

Заліковий модуль 2 
(ректорська контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка за 

КПІЗ, враховуючи поточне 
опитування) 

Заліковий модуль 4 

(екзамен) 

20% 20% 20% 40% 

7 тиждень 13 тиждень 15 тиждень Згідно розкладу 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

Університету 

За 

національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим  

повторним курсом) 

  

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 



 

передбачає навчальна дисципліна 

№ Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-10 

2. Електронний варіант практичних занять 1-10 
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