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Дисципліна «Соціальний менеджмент» спрямована на формування у студентів теоретичних
знань та вироблення практичних навичок з соціального менеджменту, вивчення умов і принципів
соціального менеджменту, основ оформлення і організації управлінської діяльності, основних понять
та термінів соціального менеджменту, тенденцій сучасного розвитку сфери управління, умов
діяльності організацій та формування знань і навичок, необхідних для організації управлінської
діяльності та роботі в організаціях.

Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання
Вивчити і зрозуміти роль, предмет та зміст
соціального менеджменту. Питання для
обговорення: Виникнення і становлення
соціального менеджменту. Предмет соціального
менеджменту. Методологічні засади
соціального менеджменту. Методи та функції
соціального менеджменту як науки.

Завдання

3/1

1. Сутність соціального
менеджменту та його
методологія.

Тести,
питання

3/2

2. Закони та принципи
соціального менеджменту.

Ознайомитися з головними термінами і поняттями,
законами та принцами соціального менеджменту
Питання для обговорення: Закони соціального
менеджменту. Принципи соціального менеджменту.

Кейси

3/1

3. Методи соціального
менеджменту

Вивчити та зрозуміти методи соціального
менеджменту.

Кейси

1

Питання для обговорення: Зміст і специфіка
методів соціального менеджменту. Самоуправління
як з метод соціального менеджменту. Принципи
самоуправління.
3/2

4. Система соціального
менеджменту

Вивчити та зрозуміти особливості системи
соціального менеджменту
Питання для обговорення: Соціальний менеджмент
як система, його об’єкти та суб’єкти. Механізми
соціального менеджменту. Функції соціального
менеджменту. Структура соціального менеджменту.

Кейси

3/1

5. Організаційні відносини
в системі соціального
менеджменту.

Вивчити та зрозуміти особливості організаційних
відносин в системі соціального менеджменту
Питання для обговорення: Сутність організаційних
відносин. Типологія організаційних структур
управління. Організаційні структури управління в
соціальному менеджменті .

Кейси

3/2

Тема 6. Соціальні ресурси
менеджменту.

Вивчити та знати особливості соціальних ресурсів
менеджменту Питання для обговорення:
Сутність соціальних ресурсів і принципи їх
оптимального використання. Мотиваційний ресурс
соціального менеджменту. Шляхи приведення в дію
мотиваційного ресурсу соціального менеджменту.

Тести,
питання

3/1

Тема 7. Інформаційне
забезпечення соціального
менеджменту.

Вивчити та зрозуміти специфіку інформаційного
забезпечення соціального менеджменту.
Питання для обговорення: Сутність інформації, її
виробництво, відтворення та використання.
Поняття "соціальна інформація", її джерела та
канали циркуляції. Соціальний моніторинг як
складова інформаційного забезпечення соціального
менеджменту. Використання інформаційних
технологій в управлінні соціальними процесами.

Кейси

3/2

Тема 8. Соціальний
самоменеджмент

Вивчити та знати особливості соціального само
менеджменту, використання управлінських функцій
відносно себе з метою досягнення намічених цілей.

Ділові
ситуації

3/1

Тема 9. Cоціальний
менеджмент на
макроекономічному рівні.

Вивчити та знати особливості сучасних технологій
соціального менеджменту, які найчастіше
використовуються в практичній діяльності
організацій.

Тести,
питання

3/2

Тема 10. Менеджмент
соціокультурної роботи на
мікрорівні

Вивчити та зрозуміти суть ефективності соціального
менеджменту в сучасному суспільстві та
передбачати шляхи її досягнення.

Ділові
ситуації

2
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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.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-5) – обговорення кейсів

20

Модуль 2 (РКР, теми 5-10) – розв’язання ділових ситуацій та кейсів

20

Ессе (КПІЗ) – комплексне практичне індивідуальне завдання

20

Екзамен (теми 1-10) – завдання, кейси

40

Шкала оцінювання студентів:
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

ECTS

4

