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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 5 

 

годин – 150 

 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

23 Соціальна робота 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

231 Соціальна робота 
(код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

 

магістерський 

Нормативна  

 

Рік підготовки: 

1-й -й 

Семестр 

1-й -й 

Лекції 

20 год.  год. 

Практичні, семінарські 

20 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

110 год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

екзамен 

 

 

* – за наявності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
2.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Організація, управління та 

адміністрування в соціальній роботі»: 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. 

 
3. 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. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти управління соціальною 

сферою 
Тема 1. Принципи, 

структура, функції 

та методи 

управління в 

системі соціальної 

роботи. 

15 2 2  11      

Тема 2. Управління 

в організаціях 

соціальної роботи. 

15 2 2  11      

Тема 3. Організація 

праці в соціальних 

установах. 

15 2 2  11      

Тема 4. Технології 

управління в 

соціальній сфері. 

15 2 2  11      

Тема 5. Управління 

персоналом 

соціальних служб. 

15 2 2  11      



 

  

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

75 10 10  55      

Змістовий модуль 2. Адміністрування в соціальній роботі 
Тема 6. HR-

менеджмент в 

сфері соціального 

обслуговування. 

15 2 2  11      

Тема 7. 

Організаційний 

дизайн в сфері 

соціального 

обслуговування. 

15 2 2  11      

Тема 8. 

Конструювання 

управлінських 

механізмів в 

соціальній сфері. 

15 2 2  11      

Тема 9. Система 

контролю 

ефективності 

соціальних послуг. 

15 2 2  11      

Тема 10.   

Соціальний аудит. 

15 2 2  11      

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

75 10 10  55      

ІНДЗ*           

Усього годин 150 20 20  110      

* – за наявності 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Принципи, структура, функції та методи управління в 

системі соціальної роботи. 

2 

2 Управління в організаціях соціальної роботи. 2 

3 Організація праці в соціальних установах. 2 

4 Технології управління в соціальній сфері. 2 

5 Управління персоналом соціальних служб. 2 

6 HR-менеджмент в сфері соціального обслуговування. 2 



 

  

7 Організаційний дизайн в сфері соціального 

обслуговування. 

2 

8 Конструювання управлінських механізмів в соціальній 

сфері. 

2 

9 Система контролю ефективності соціальних послуг. 2 

10 Соціальний аудит. 2 

 Разом  20 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

1 Принципи, структура, функції та методи управління в 

системі соціальної роботи. 

11 

2 Управління в організаціях соціальної роботи. 11 

3 Організація праці в соціальних установах. 11 

4 Технології управління в соціальній сфері. 11 

5 Управління персоналом соціальних служб. 11 

6 HR-менеджмент в сфері соціального обслуговування. 11 

7 Організаційний дизайн в сфері соціального 

обслуговування. 

11 

8 Конструювання управлінських механізмів в соціальній 

сфері. 

11 

9 Система контролю ефективності соціальних послуг. 11 

10 Соціальний аудит. 11 

 Разом  110 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних занять; 

[2] – написання рефератів, докладів; 

[3] — написання та захист індивідуальних завдань. 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Не передбачено 

10. Методи навчання 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання. 

Словесні: лекція, розповідь, пояснення, бесіда, дискусії. Лекція (лекція-доповідь, 

лекція-бесіда, лекція-дискусія). В ході лекцій за характером логіки пізнання 

впроваджуються аналітичний, синтетичний, індуктивний та дедуктивний методи. 



 

  

Практичні: робота з навчальною та спеціальною літературою. Практичні 

заняття, які включають заняття для закріплення і систематизації знань та 

придбання практичних навичок, а також заняття для вивчення нового матеріалу. 

 

11. Методи контролю 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий). Пiдсумкова 

(загальна оцiнка) курсу навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцiнок 

(балiв), одержаних за окремi оцiнюванi форми навчальної дiяльностi: поточне та 

пiдсумкове тестування рiвня засвоєностi теоретичного матерiалу пiд час 

аудиторних занять та самостiйної роботи (модульний контроль); оцiнка (бали) за 

виконання індивідуальних завдань. Пiдсумкова оцiнка виставляється пiсля 

повного вивчення навчальної дисциплiни, яка виводиться як сума промiжних 

оцiнок за змiстовнi модулi. Остаточна оцiнка рiвня знань складається з рейтингу 

з навчальної роботи і рейтингу з атестації (екзамену). 
 

12. Питання для підсумкового контролю (екзамену) 

1. Роль і місце соціальної роботи в громадянському суспільстві. 

2. Основні елементи управління соціальною сферою. 

3. Дослідження управлінських методик в соціальній сфері. 

4. Зміст поняття “управління соціальною сферою”, його різновиди. 

Ефективність управління сферою соціального забезпечення в сучасних 

умовах. 

5. Основні складові процесу управління наданням соціальних послуг: методи, 

принципи та функції регулювання діяльності закладів, які надають 

допомогу населенню. 

6. Управління соціальною сферою як сукупність процесів регулювання 

сучасного суспільного життя. 

7. Розвиток моделей організації соціального обслуговування в сучасних 

умовах. 

8. Маркетингова стратегія управління; інвестиції та фандрейзинг. 

9. Соціальна служба як елемент системного управлінського процесу. 

10. Структура і характер діяльності органів державної влади, які регулюють 

здійснення соціальної допомоги населенню України. 

11. Нормативно-правові акти, які стандартизують діяльність українських 

соціальних служб. 

12. Перспективи конструктивної трансформації в галузі здійснення соціальної 

роботи в Україні та її наближення до міжнародних стандартів. 

13. Концепція реформування системи соціальних послуг в Україні. 

14. Основні етапи історичного становлення системи соціального 

обслуговування в Україні. 

15. Характеристика елементів системи соціального обслуговування та їх впливу 

на регулювання суспільних відносин. 

16. Взаємодія «держава – суспільство» крізь діяльність установ, які 

забезпечують реалізацію соціальної політики в країні. 



 

  

17. Наближеність національних стандартів обслуговування людей до 

європейських соціальних гарантій. 

18. Децентралізація здійснення соціального обслуговування. 

19. Гарантії якості соціальних послуг. 

20. Управління розвитком соціальної інфраструктури. 

21. Основні засади кадрової політики в соціальних службах, методи підбору 

персоналу і механізми його подальшої атестації. 

22. Вдосконалення системи набору та відбору персоналу соціальної служби. 

23. Системний підхід до розвитку персоналу в соціальній сфері. 

24. Необхідність постійного моніторингу кадрових потреб для ефективного 

здійснення соціальної допомоги. 

25. Специфіка мотивації персоналу, який займається соціальним 

обслуговуванням. 

26. Система оцінювання персоналу соціальних служб: сутність, цілі, завдання, 

методи. 

27. Побудова організації в соціальній сфері. Організаційна взаємодія в системі 

управління сферою соціального забезпечення. 

28. Розмежування структур соціальних установ, визначення керованості 

організації та взаємовідношення повноважень. 

29. Самоменеджмент як модель розвитку управлінців в соціальній службі. 

30. Розробка планів роботи соціальних установ у відповідності до потреб 

населення. 

31. Формування цільових і комплексних програм як механізм управління 

соціальним обслуговуванням. 

32. Класифікація та структура соціальних програм. 

33. Сучасні соціальні проекти як інструмент стабілізації суспільних відносин в 

різних сферах суспільного життя. 

34. Місце та роль консалтингу в системі менеджменту соціального 

забезпечення. 

35. Оптимізація роботи установ, які надають соціальну допомогу в сучасних 

умовах. 

36. Формування ідеологічної надбудови впорядкування організаційних 

процесів в соціальній службі через напрацювання гармонійного поєднання 

гуманістичних та моральних норм у відношенні до персоналу.  

37. Культура управління в соціальній службі. 

38. Громадський контроль - основа ефективного управління сферою 

соціального забезпечення - як форма зворотного зв’язку зі споживачами 

соціальних послуг. 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 Поточний контроль Модульний 

контроль 1 

Модульний 

контроль 2 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

20 20 20 20 20 100 

 



 

  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальна та робоча навчальна програми. 

2. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного 

вивчення дисципліни. 

3. Перелік питань до екзамену. 
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