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 Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Організація, управління та 

адміністрування в соціальній роботі» складена відповідно до освітньо-

наукової програми підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти 

спеціальності 231 “Соціальна робота”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи та методи, які 

застосовуються при організації діяльності соціальних служб, основні засади 

мотивації персоналу, який здійснює надання соціальних послуг. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

1-й рік навчання, 1-й семестр викладання. 
 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Особливості організації та управління в соціальній роботі. 

2. Адміністрування в соціальній роботі. 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета є формування у магістрів є формування конструктивного бачення 

основних механізмів організації, регулювання та контролю за наданням 

соціальних послуг в межах здійснення соціальної роботи. 

Завдання викладання навчальної дисципліни «Організація, 

управління та адміністрування в соціальній роботі»: 

 вивчення основних засади управління діяльністю, яка спрямована на 

гармонізацію сучасних суспільних відносин; 

 розкриття сукупності уявлень про менеджмент соціального 

забезпечення як один з головних механізмів регуляції сучасного суспільного 

життя; 

 оволодіння магістрами знаннями, які відображають зміст та 

структуру управління соціальною сферою; 

 розкриття специфіки використання психологічного знання в 

структурі управлінської діяльності; 

 набуття студентами практичних навичок щодо застосування 

основних прийомів управління персоналом соціальної служби. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ЗК 03. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

СК 04. Здатність  до  впровадження методів і технологій  інноваційного  

практикування  організації, адміністрування та  управління  в  системі 

соціальної роботи. 

СК 06. Здатність до здійснення, оцінки процесу і результату 

професійної діяльності та моніторингу та якості надання соціальних послуг, 

розроблення заходів, спрямованих на її підвищення. 

СК 08. Здатність до постановки цілей і завдань та організації спільної 

діяльності, групової мотивації, фасилітації процесів прийняття  групових 

рішень у сфері професійної діяльності. 



 

 

СК 14. Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері 

соціальної роботи, до пошуку джерел результатів управління, встановлення 

взаємозалежності, сполученості між цілями і задачами, закладеними в 

управлінських рішеннях, і реально здобутими результатами управління 

Програмні результати навчання: 

ПРН 4.Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних 

концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей 

соціогуманітарних наук  

ПРН 9.Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей 

соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання 

професійного вигорання 

ПРН 11.Організовувати спільну діяльність фахівців різних  галузей і 

непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної 

роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу  

ПРН 13.Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, 

генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності  

ПРН 15.Розробляти критерії та показники ефективності професійної 

діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати 

рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських 

рішень  
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин, що 

становить 5 кредитів ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Особливості організації та управління в 

соціальній роботі. 

Тема 1. Принципи, структура, функції та методи управління в системі 

соціальної роботи. 

Тема 2. Управління в організаціях соціальної роботи. 

Тема 3. Організація праці в соціальних установах. 

Тема 4. Технології управління в соціальній сфері. 

Тема 5. Управління персоналом соціальних служб. 

 

Змістовий модуль 2. Адміністрування в соціальній роботі. 

Тема 6. HR-менеджмент в сфері соціального обслуговування. 

Тема 7. Організаційний дизайн в сфері соціального обслуговування. 

Тема 8. Конструювання управлінських механізмів в соціальній сфері. 

Тема 9. Система контролю ефективності соціальних послуг. 

Тема 10. Соціальний аудит. 
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%D0%BF 

4. Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2009 р. № 1417. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1417-2009-%D0%BF 

5. Про затвердження типових положень про службу у справах дітей. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 р. № 1068. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-2007-%D0%BF 

6. Про затвердження Типового положення соціальний гуртожиток 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 р. № 878. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2005-%D0%BF 

7. Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з 

інвалідністю. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 

978. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-2016-%D0%BF 

8. Про затвердження типових положень про будинки-інтернати 

(пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей. Наказ 

Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 р. № 549. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0066-02 

9. Про затвердження Положення про державну службу зайнятості. 

Наказ Міністерства соціальної політики від 15.12.2016 р. № 1543. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1723-16 

10.  Про громадські об’єднання. Закон України від 22.03.2012 р. 

№ 4572-VI. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17  

11. Про благодійну діяльність та благодійні організації. Закон 

України від 5.07.2012 р.  № 5073-VI.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-

17 

http://www.studentam.net.ua/content/view/4266/114/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/573-2013-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/573-2013-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1417-2009-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-2007-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2005-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-2016-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0066-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1723-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17


 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен. 

5. Методи діагностики успішності навчання: 

усне та письмове опитування, виконання проблемних питань, 

розв'язання ситуаційних завдань, захист проектів, іспит,  оцінювання 

активності здобувачів у процесі практичних занять, аудиторні контрольні 

роботи, захист рефератів, есе. 

 

 

 
 


