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ПЕРЕДМОВА 

 

Поряд з управлінням економічними системами і явищами нормальне функціонування та  

розвиток суспільства і життя вимагає управління соціальними системами і процесами, що 

протікають в одній з основних сфер суспільного життя – соціальній. Характер і напрямок 

відповідної діяльності задається соціальною політикою держави, а засобом реалізації, 

інструментом цієї політики виступає такий різновид управлінської діяльності як соціальний. 

Соціальна робота, як і будь-який інший вид професійної діяльності, потребує 

відповідного управління. Управління установами та закладами соціальної роботи -  є 

різновидом соціального управління, тобто такого управління, де головним суб’єктом і 

об’єктом діяльності, на рівні відповідної організації, виступає людина. В нових економічних 

умовах все більш актуальною є ідея впровадження в соціальну роботу такого виду 

управління як менеджмент. Це сучасний напрямок управлінської діяльності, яка спрямована 

на досягнення установами соціальної роботи, що діють в ринкових умовах, визначених цілей 

шляхом раціонального використання матеріальних, людських та інших ресурсів із 

застосуванням науково обгрунтованих форм, принципів, функцій і методів. 

Виникає нагальна потреба розвитку системи менеджменту соціальної роботи для 

надання допомоги різноманітним категоріям клієнтів соціальних служб. Ця тенденція 

відображає необхідність соціальних служб у формуванні фахівців нового класу, здатних 

вирішувати складні управлінські проблеми. Вміння ризикувати в нетипових ситуаціях, 

вміння приймати рішення, вміння працювати в команді, чутливість до інновацій, вміння 

управляти конфліктами – ось далеко не весь перелік якостей, якими має володіти сучасний 

фахівець із соціальної роботи. Професійний характер діяльності із менеджменту соціальної 

роботи потребує відповідної підготовки саме соціальних працівників.    Актуальність 

проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до менеджменту 

соціальної роботи диктується соціальними очікуваннями інновацій в роботі закладів 

соціальних служб, потребами покращення умов праці соціальних працівників та ін. 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної 

роботи» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

напряму «6.130102 – Соціальна робота». Дана дисципліна є важливою складовою підготовки 

фахівців із соціальної роботи.  

Основною метою вивчення  навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної роботи» є – 

набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з питань  особливостей 

управління соціальною роботою, вітчизняного та зарубіжного досвіду організації роботи 

соціальних служб, способів, механізмів та інструментарію системного управління 

установами та закладами соціальної роботи. 

Курс "Менеджмент соціальної роботи" покликаний познайомити студентів із сучасними 

концепціями практичного менеджменту і особливостями менеджменту в організаціях 

соціальної сфери, принципами формування команди професіоналів, а також з методикою 

розробки та оцінювання соціальних програм. Приділяється значна увага розвитку у студентів 

самостійного логічного мислення стосовно управління основними процесами в установах та 

закладах соціальної роботи та їх взаємодії із зовнішнім середовищем.  

 Основними завданнями вивчення дисципліни « Менеджмент соціальної роботи» є: 

1) ознайомлення із сучасними концепціями практичного менеджменту та особливостями 

менеджменту в організаціях соціальної сфери; 
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2) розгляд самого  процесу менеджменту соціальної роботи, його основних функцій; 

3) ознайомлення із основними досягненнями психолого-управлінської науки; 

4) вивчення закономірностей, принципів і методів менеджменту соціальної роботи; 

5) формування професійних навичок управління; 

6) ознайомлення із основними принципами формування команди професіоналів; 

7)  ознайомлення із методикою розробки та оцінювання соціальних програм. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

-    основні положення теорії та методології менеджменту соціальної роботи; 

- основні особливості організацій соціальної сфери, що враховуються при  формування 

системи управління; 

-    тлумачення основних понять та термінів, що стосуються менеджменту; 

-   вітчизняний   і  зарубіжний  досвід  найбільш  значимих  для  теорії  і практики 

управління розділів стосовно соціальної роботи; 

-    правові аспекти, основні функції і принципи соціального управління; 

-    основи соціального маркетингу; 

-   систему державних і недержавних організацій, що спеціалізуються на вирішенні  тих  

чи  інших  проблем  соціального  захисту,  допомоги, підтримки; 

-    основні направлення наукової організації праці в сфері управління; 

-    мотиваційні теорії трудової діяльності; 

-    методи вирішення конфліктних ситуацій; 

-    джерела та особливості фінансування некомерційних організацій; 

-  управлінську   етику   -   моральні   принципи   діяльності   працівників управлінської 

праці. 

          вміти: 

-    використовувати отримані теоретичні знання в практичній діяльності; 

-  аналізувати    соціальні    проблеми    та    потреби,    визначати    їхню пріоритетність; 

-  обирати,  обґрунтовувати  цілі  своєї діяльності,  передбачати  кінцеві результати; 

-  визначати   стратегію   та   тактику   дій,   направлених   на   досягнення поставлених 

цілей; 

-  планувати та розробляти соціальні програми; 

- оцінювати  ефективність  власної роботи  та дієвість  застосовуваних методів та 

моделей; 

- визначати комплекс функцій або видів роботи, напрямків діяльності стосовно посади 

(обов'язки і права), підрозділу (функції підрозділу) і підприємства, організації, установи 

(напрямки діяльності); 

-   розв'язувати    управлінські    проблеми,    конструктивно    вирішувати конфліктні 

ситуації в сфері управління; 

-   управляти трудовими ресурсами; 

-   застосовувати різноманітні стилі керівництва у відповідній ситуації; 

-   організовувати і координувати соціальну роботу з різними категоріями громадян. 
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1. Програма навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної 

роботи» 
 

      Змістовий модуль 1. Менеджмент соціальної роботи як система 

наукових знань 

 
Тема 1. Вступ до сучасного менеджменту: основні поняття. Значення та 

завдання курсу «Менеджмент соціальної роботи».  

 

Загальна характеристика перехідного періоду до ринкової економіки. Сутність категорій 

управління та менеджменту. Керівництво. Адміністрування. 

Загальна характеристика основних моделей менеджменту: американська, 

західноєвропейська, японська. Особливості побудови вітчизняної моделі менеджменту. 

Основні завдання навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної роботи». Значимість 

даної дисципліни в системі підготовки фахівців соціальної роботи. Перелік інформаційних 

джерел, рекомендованих для вивчення означеної дисципліни.  

 

Тема 2. Сутність та структура менеджменту соціальної роботи 

 

Поняття менеджменту соціальної роботи в «широкому» і «вузькому» значенні. Різниця  

у поняттях «менеджмент соціальної роботи» і «управління соціальною роботою» Підходи 

щодо визначення рівнів управління соціальною роботою. Структура менеджменту соціальної 

роботи, її елементи. Загально-управлінські і структурні ознаки менеджменту соціальної 

роботи. 

 

   Тема 3. Еволюція управлінської думки. Становлення та розвиток менеджменту 

соціальної роботи 

 

Передумови виникнення науки управління. Школа наукового управління. 

Адміністративна, або класична школа управління. Школа людських стосунків (неокласична 

школа управління). Школа поведінкових наук. Нова школа управління (кількісний аналіз). 

Інтегровані підходи до управління: процесний підхід до управління, системний підхід до 

управління, ситуаційний підхід до управління. 

Нові тенденції, які притаманні сучасному менеджменту XXI ст.. Сучасний вид 

менеджменту – менеджмент людських ресурсів. Самоменеджмент як новий напрямок у 

сучасному менеджменті. 

Менеджмент соціальнї роботи як система наукових знань і управлінської практики. 

 

Тема 4. Роль менеджера в діяльності організації соціальної сфери 

 

Підприємець та менеджер – основні фігури ринкової економіки: загальні риси та 

відмінності. Визначення терміну «менеджер». Класифікація менеджерів. Основні обов’язки 

та функції менеджерів. Рівні управління. Ролі менеджера, класифікація ролей менеджера за 

Мінцбергом. Соціальний менеджер та його функціональні обов’язки. Імідж менеджера. Типи 

поведінки менеджерів. Підходи до підготовки менеджерів у сучасному світі. 
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Змістовий модуль 2. Організація та її місце в системі управління 

соціальною роботою 
 

Тема 5. Поняття та загальна характеристика організації, її місце в системі управління 

соціальною роботою.  

 

Поняття «організація» як специфічне соціальне утворення. Термін «організація» в теорії 

управління. Види організацій. Формальні та неформальні організації.  

Організація як суб’єкт управління. Основні характеристики соціальної організації. 

Елементи організації: структура, персонал, технологія, управління, фінанси.  

Цілі як засоби формування і розвитку організацій. Система технологій. Структура 

організації. Людські ресурси в організації. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації. 

Формальні і неформальні організації, передумови їх виникнення та сутність.  

 

Тема 6. Сутність та особливості менеджменту в організаціях соціальної сфери 

 

Визначення та особливості організації в соціальній сфері. Соціальні властивості 

організації. Організаційні форми, що утворюються в суспільстві, їх характеристика. 

Інституціональні ознаки соціальної служби. Цілі і основні види ресурсів організацій 

соціальної сфери. Фактори, що враховуються при визначенні норми керованості в 

організаціях, і при делегуванні повноважень. 

Підходи до аналізу характерних рис соціальних служб. Життєвий цикл організацій 

соціальної сфери. 

Тема 7. Організаційний розвиток і організаційні зміни 

 

Сутність поняття «організаційний розвиток». Значимість організаційного розвитку в 

діяльності соціальних організацій. Зміни всередині організації, як правило – це реакція на 

зміни у зовнішньому середовищі. Це зміна організаційної структури, продукції (послуг), 

технології, кадрів, повноважень, правил, стратегії тощо. Зміни призводять до нововведень. 

Модель процесу управління організаційними змінами американського науковця 

Грейнера. 

Використання участі робітників в управлінні для здійснення змін. Подолання опору 

змінам. 

Змістовий модуль 3. Теоретико-методологічні засади менеджменту 

соціальної роботи 

 
Тема 8. Закони, закономірності та принципи менеджменту соціальної роботи 

 

Визначення понять «закон» «закономірність». Сутність поняття «закон менеджменту 

соціальної роботи». Класифікація та зміст основних законів менеджменту соціальної роботи. 

Основні закономірності менеджменту соціальної роботи та їх взамозв’язок із законами 

управління соціальною роботою. 

Сутність принципів менеджменту соціальної роботи. Класифікація принципів 

менеджменту соціальної роботи. Сутність загальних принципів менеджменту соціальної 

роботи. Специфіка часткових або особливих принципів менеджменту соціальної роботи. 
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Тема 9. Функції менеджменту соціальної роботи 

 

Поняття функцій менеджменту. Класифікація та характеристика загальних функцій  

процесу управління (планування, організування, мотивація, координація, регулювання 

тощо). 

Основні групи конкретних або спеціальних функцій менеджменту соціальної роботи. 

Особливості функцій менеджменту соціальної роботи. 

 

Тема 10. Методи менеджменту соціальної роботи 

 

Загальне поняття методів менеджменту. Визначення терміну «метод менеджменту 

соціальної роботи». Основні загальнонаукові методи. 

Методи організації спільної діяльності людей: організаційно-розпорядчі або 

адміністративні методи; економічні методи; соціально-психологічні методи; педагогічні 

методи. 

Тема 11. Супервізія та менеджмент соціальної роботи 

 

Поняття «супервізія».  Мета, завдання та основні функції супервізії. Типи супервізії. 

Супервізорство в соціальній роботі є вагомим елементом професійного розвитку 

діяльності і розглядається як принцип, функція і метод.  Базові цінності супервізії. Етичні та 

юридичні принципи супервізії. Особливості взаємодії супервізора та супервізованого. 

Значення супервізії у підготовці соціальних працівників. 

 

   Тема 12. Інформаційне забезпечення менеджменту соціальної роботи. 

 

Інформація як організаційний ресурс. Сутність та роль інформації у менеджменті 

соціальної роботи. Види інформації. Класифікація, види та типи управлінської інформації. 

Інформаційні технології роботи з текстовими документами та базами даних у менеджменті 

соціальної роботи.  

Роль інформації у забезпеченні діяльності соціальної служби. Типи інформаційного 

забезпечення недержавних соціальних служб. 

   

Змістовий модуль 4. Управління персоналом соціальних служб 
 

Тема 13. Кадрове забезпечення менеджменту соціальної роботи 

 

Науково-практичні підходи до добору та розстановки кадрів в організаціях соціальної 

сфери. Роль та основні елементи кадрової політики в системі менеджменту соціальної роботи. 

Специфіка категорій «робоча сила», «персонал», «кадри», «сукупний соціальний працівник» 

в системі менеджменту соціальної роботи. Сутність та складові кадрового потенціалу 

менеджменту соціальної роботи. 

Особливості практичної діяльності менеджера з персоналу в системі установ соціальної 

роботи. 

Сучасні методи оцінювання кадрового потенціалу. Мотиваційні теорії трудової діяльності. 

Атестація працівників соціальної сфери. 
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Тема 14. Трудовий колектив і керівник. Керівництво і лідерство. 

 

Сутність, види та характеристика колективів (груп).  Функції трудового колективу. 

Трудовий колектив і соціальна відповідальність організації соціальної сфери.  Типи 

взаємовідносин в колективі. Особливості трудових колективів в установах соціальної роботи. 

Стадії та етапи розвитку трудового колективу. Формальні та неформальні групи. Роль 

керівника в становленні колективу. 

  Проблема лідерства в трудовому колективі.  Форми влади і типи впливу. 

 

Тема 15. Комунікації та їх роль в системі управління соціальною роботою. 

 

Сутність комунікацій, їх роль і значення в системі управління. Поняття і види 

комунікацій у соціальній роботі. Комунікаційний процес, його елементи та етапи. Способи 

комунікацій. Комунікаційні канали і сфери їх використання. 

Міжособистісні комунікації. Комунікаційні перешкоди і засоби їх подолання. Методи 

вдосконалення міжособистісних комунікацій. Ділове спілкуваня у системі менеджменту 

соціальної роботи. 

Організаційні комунікації, їх види. Перешкоди на шляху організаційних комунікацій. 

Методи вдосконалення організаційних комунікацій. 

 

Тема 16. Управління конфліктними ситуаціями і стресами та менеджмент 

соціальної роботи 

 
Виникнення та сутність конфліктів. Типологія конфліктів. Конструктивні та 

деструктивні конфлікти. Причини виникнення конфліктів. Методи вирішення конфліктних 

ситуацій. Суть стресів. Суть феномену «вигорання» (особистісна деструкція) соціальних 

працівників 

 

Тема 17. Самоменеджмент, як модель саморозвитку менеджерів соціальної 

роботи. 

 

Поняття «самоменеджмент» і його роль в системі менеджменту. Основні концепції 

самоменеджменту, їх загальна характеристика. Основні ідеї, що утворюють концепцію само 

менеджменту, ділової кар’єри менеджера соціальної роботи чи соціального працівника. 

Переваги моделі ділової людини, орієтованої на успіх для само менеджменту соціальної 

роботи. 

Роль тайм-менеджменту у професійній діяльності менеджера соціальної служби. 

 

Тема 18. Ефективність менеджменту соціальної роботи 

 

Поняття «ефективність управління соціальною роботою». Предмети і методики оцінки 

ефективності управління у сфері соціальної роботи. 

Соціальний комплекс та його складові елементи. Основні результати управління у сфері 

соціальної роботи. 
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Ефективність менеджменту соціальної роботи та її види. Загальні критерії ефективності 

менеджменту соціальної роботи. Спеціальні критерії ефективності менеджменту соціальної 

роботи. 

 

1.1 Структура навчальної дисципліни 
Таблиця 1.1 

Розподіл обсягу дисципліни за темами і формами вивчення 

Назви змістовних модулів і тем Кількість годин для денної форми 

навчання 

Всього у тому числі 

лекцій практич. сам. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовний модуль 1. Менеджмент соціальної роботи як система наукових знань 

 

Тема1. Вступ до сучасного менеджменту: 

основні поняття. Значення та завдання курсу 

«Менеджмент соціальної роботи» 

 

 

5 

    

 

2 

  

 

3 

 

Тема 2. Сутність та структура менеджменту 

соціальної роботи 

 
8 

  
2 

  
2 

  
4 

 

Тема 3. Еволюція управлінської думки. 

Становлення та розвиток менеджменту 

соціальної роботи 

 
 
4 

      
 
4 

 

Тема 4. Роль менеджера в діяльності 

соціальних організацій 

 
8 

  
2 

  
2 

  
4 

 

 Змістовий модуль 2. Організація та її місце в ситемі управління соціальною роботою 

 

Тема 5. Поняття та  загальна характеристика 

організації, її місце в системі управління 

соціальною роботою 

 
 
4 

      
 
4 

 

Тема 6. Сутність та особливості менеджменту в 

організаціях соціальної сфери 

 
8 

  
2 

  
2 

  
4 

 

Тема 7. Організаційний розвиток та організаційні 

зміни 

 
4 

      
4 

 

Змістовий модуль 3. Теоретико-методологічні засади менеджменту соціальної роботи 
 

Тема 8. Закони, закономірності та принципи 

менеджменту соціальної роботи 

 
6 

    
2 

  
4 

 

Тема 9. Функції менеджменту соціальної 

роботи 

 
6 

    
2 

  
4 

 

Тема 10. Методи менеджменту соціальної 

роботи 

 
8 

  
2 

  
2 

  
4 

 

Тема 11. Супервізія та менеджмент соціальної 

роботи 

 
6 

    
2 

  
4 

 

Тема 12. Управління конфліктними ситуаціями 

та стресами та менеджмент соціальної роботи 

 

 

4 

      

 

4 

 

Змістовий модуль 4. Соціально-психологічні аспекти колективної праці 
 

Тема13. Кадрове забезпечення менеджменту 

соціальної роботи 

 

6  2    4  
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Тема14. Трудовий колектив і керівник.   

Керівництво і лідерство. 

 

6 

    

2 

  

4 

 

Тема 15.  Комунікації та їх роль в системі 

управління соціальною роботою  

5    2  3  

Тема 16. Інформаційне забезпечення менеджменту 

соціальної роботи  

 

3 

      

3 

 

Тема 17. Самоменеджмент як модель саморозвитку 

менеджерів соціальної роботи 

 

 

6 

    

2 

  

4 

 

Тема 18. Культура управління та ефективність 

менеджменту соціальної роботи 

 

8 

  

2 

  

2 

  

4 

 

Усього годин за дисципліну 105  12  24  69  

 

 
1.2. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Вступ до сучасного менеджменту: основні поняття. Значення та 

завдання дисципліни «менеджмент соціальної роботи» 

2 

2 Сутність та структура менеджменту соціальної роботи 2 

3 Роль менеджера в організації  діяльності установ соціальної роботи 2 

4 Сутність та особливості менеджменту в організаціях соціальної сфери 2 

5 Закони, закономірності та принципи менеджменту соціальної роботи 2 

6 Функції менеджменту соціальної роботи 2 

7 Методи менеджменту соціальної роботи 2 

8 

 
Супервізія та менеджмент соціальної роботи 2 

9 Трудовий колектив і керівник. Керівництво і лідерство. 2 

 10 Комунікації та їх роль в системі управління соціальною роботою 2 

 11 Само менеджмент як модель саморозвитку менеджерів соціальної 

роботи 

2 

 12 Культура управління і ефективність менеджменту соціальної роботи 2 

 Р а з о м 24 

 

 
2. Форми навчання  

 

Основною формою навчального процесу є лекція. В ній послідовно і концептуально 

викладається певна проблема, яка є відповідним елементом навчального курсу конкретного 

предмету.  

Метою лекції є розкриття основних положень теми, досягнень науки з питань, що 

розглядаються, з’ясування невирішених і дискусійних проблем, викладення студентам 

рекомендацій щодо використання основних висновків по темі у майбутній практичній 

діяльності.  

Семінарське заняття – одна із найважливіших і конструктивних форм навчального 

процесу. На семінарі студенти перевіряють, поглиблюють та закріплюють одержані знання. 

Підготовка до семінарського заняття починається з визначення тем семінарських занять на 

весь курс, які кореспондуються з темами лекцій, співбесід та темами, що мають самостійно 

опрацьовуватися студентами. На семінарських заняттях робиться акцент на основних 
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проблемах учбового курсу. Плани семінарів передбачають обговорення вузлових проблем, 

що передбачені програмою.  

Важливим методичним завданням проведення кожного семінарського завдання є 

активність у вивченні навчального матеріалу. Семінарського заняття розпочинається із 

короткого вступного слова керівника, який нагадує мету, план заняття, місце теми, що 

розглядається, в навчальному курсі тощо. На семінарі можуть заслуховуватися реферати. В 

цьому випадку доповідач зобов’язаний викласти зміст реферату усно за 20-25 хвилин, 

можливо використання технічних засобів. Присутні на занятті студенти та викладач можуть 

задавати уточнюючі питання, а доповідачі аргументовано відстоюють власні позиції. 

Подальший перебіг семінару передбачає добровільні, а також на виклик викладача виступи 

студентів, які зобов’язані висловити свою думку про реферат, про виступи колег, викласти 

власні думки щодо однієї з проблем, що розглядаються на семінарському занятті. Дискусія 

має бути творчою, доказовою, коректною, навчальною. В кінці семінару викладач виступає з 

висновком, в якому оцінює роботу студентів, характеризує їх реферати і виступи, ставить за 

них оцінки.  

3. Активні методи навчання. При проведенні практичних занять з менеджменту 

соціальної роботи використовуються активні методи навчання. Розглянемо деякі з них.  

3.1 Мозковий штурм Це один з ефективних методів стимулювання творчої активності, 

що виходить із припущення, що при звичайних прийомах обговоренні цього питання і 

вирішення проблем виникненню новаторських ідей перешкоджають контрольні механізми 

свідомості, які сковують потік цих ідей під тиском звичних, стереотипних форм прийняття 

рішень.  

Мета методу: генерування студентами ідей з певної проблеми, розвиток навичок 

вирішення проблем.  

Методика проведення занять: викладач формулює проблему і дає студентам (аудиторії 

або окремим групам) деякий час на її обдумування, а потім пропонує обговорити її у вільній 

формі. Запропоновані ідеї фіксуються, доповнюються і розвиваються всіма учасниками, 

після чого підводяться підсумки.  

3.2 Робота в групах  

Мета методу: підвищення активності роботи студентів, відпрацювання навичок роботи 

у "командах", визначення соціальної ролі кожного студента в колективі, оптимізація даної 

соціальної ролі.  

Методика проведення занять: студенти діляться на групи з 4 – 6 осіб. Одержувані під 

час практичної роботи завдання обговорюються і виконуються в групах. Після виконання 

завдання група делегує представника для виступу перед всією аудиторією. У разі 

недостатньо повного, виразного і точного виступу свого представника члени групи мають 

можливість виправляти і доповнювати його. Після закінчення певного терміну роботи в 

групах викладач може провести тестування групи з метою визначення соціальної ролі 

кожного студента; крім того, спостереження за роботою в групах з даної метою ведеться на 

всіх заняттях. За підсумками тестування в разі необхідності викладач перерозподіляє групові 

ролі або переформує групи. Робота в групах передбачає гнучкі схеми взаємодій між групами, 

коли, наприклад, результати роботи однієї групи служать завданням для роботи іншої 5 

групи; коли одна група виробляє рішення щодо проблеми, а інша є її опонентом, 

обговорення при цьому переходить в дебати; коли групи переформуються динамічно, в ході 

виконання завдання або рольової гри; коли кілька груп послідовно використовують 

результати обговорень і пошук рішення проблеми попередніх груп (групи) для порівняння зі 

своїм варіантом вирішення і пошуку кращого - метод акваріума і т. д.  

3.4 Семінар  
Мета методу: розвиток дослідницьких здібностей, вміння працювати з літературою, 

уміння мислити, вміння ясно, чітко, логічно і виразно доводити свої думки до слухачів.  

Методика проведення занять: до занять студенти отримують методичні вказівки з 

переліком питань, що виносяться на слухання та перелік літератури для самостійної роботи. 
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Під час проведення занять викладач виступає в ролі експерта з даної проблеми, хоча у 

багатьох випадках можливий відступ викладача від експертного оцінювання виступів з 

метою переростання їх в інші форми: мозкового штурму, пленарної дискусії, дебатів.  

3.5 Ділова гра  
Являє собою метод імітації деяких реальних або уявних ситуацій для вироблення і 

прийняття управлінських рішень, шляхом гри за заданими правилами групи людей чи 

людини і ЕОМ. 

 Мета методу: створити навчальні управлінські взаємодії, які в спресованих 

тимчасових умовах моделюють господарську, ділову середу між студентами (групами 

студентів), що представляють уявні організації. Носить змагальний характер  

Методика проведення занять: 

 1. Підготувати сценарій гри, в якому повинні бути відображені - учбові цілі, завдання, 

сюжет, правила, ролі, методи оцінки результатів підведення підсумків;  

2. Приготувати ресурси гри: приміщення, робочі місця, роздатковий матеріал, стенди, 

плакати, папір і т. д.;  

3. Довести до студентів сюжет, умови, правила, цілі гри, створити відповідний настрій;  

4. Провести гру і підвести підсумки та нагородження переможців;  

5. На закінчення запропонувати учасникам гри висловитися щодо проведеної гри, з 

аналізом своїх дій, думок, переживань; 

 6. Дати завдання студентам скласти власне резюме про гру: її цінності і отриману 

користь; про те, як вона була проведена; про досягнення та недоліки учасників гри; 

запропонувати варіанти розвитку сценарію в інших напрямках; дати пропозиції по 

вдосконаленню гри; ідеї подібних ігор по темі.  

3.6 Рольова гра  
Мета методу: шляхом створення і програвання контрольованої навчальної ситуації, що 

моделює реальну управлінську ситуацію, навчить студентів приймати професійні ролі, діяти 

в заданих умовах відповідно до прийнятих ролей, підходити до навчальних ситуацій з різних 

точок зору (менеджера або підлеглого), виробляти навички роботи менеджера, шукати 

оптимальні рішення проблемних і конфліктних ситуацій. Рольові ігри можуть 

використовуватися самостійно або бути складовою частиною ділових ігор.  

Методика проведення занять:  

1. Запропонувати студентам заздалегідь підготовлений сценарій гри.  

2. Виділити і описати ролі, роздати ігровий матеріал.  

3. Дати час на підготовку.  

4. Скомпонувати ігровий майданчик.  

5. Провести гру.  

6. Обговорити методом пленарної дискусії підсумки гри.  

7. На закінчення запропонувати учасникам гри висловитися щодо проведеної гри, з 

аналізом своїх дій, думок, переживань.  

8. Дати завдання студентам скласти власне резюме про гру: її цінність і отриману 

користь; про те, як вона була проведена; про досягнення та недоліки учасників гри; 

запропонувати варіанти розвитку сценарію в інших напрямках; дати пропозиції по 

вдосконаленню гри; ідеї подібних ігор по темі.  

3.7 Аналіз конкретних ситуацій (Кейси)  
Мета методу: запропонувати студентам проблеми, засновані на реальних ситуаціях 

менеджменту та адаптовані для навчальних цілей , навчити студентів шляхом вирішення 

даних навчальних ситуацій практичних навичок аналізу та вирішення ділових ситуацій.  

Методика проведення занять:  

1. Запропонувати студентам матеріал "Кейсів", провести коротку, чітку, зрозумілу 

презентацію матеріалу, поставити питання, на які студенти повинні дати відповіді. В 

залежності від складності матеріалу можлива поетапна постановка питань.  

2. Дати час на прочитання і осмислення матеріалу. 
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 3. Відповісти на питання студентів по суті матеріалу.  

4. Провести заняття методом роботи в групах.  

5. Дати студентам завдання підготувати індивідуальні звіти, в яких були б відображені: 

проведений аналіз ситуації, відповіді на поставлені питання, пропозиції по вдосконаленню 

матеріалу "Кейсів", запропонований новий матеріал з даної навчальної темою.  

3.8 Контрольні тести 

 Мета методу: контроль і самоконтроль поточних знань; активізація аналітичного 

мислення; розвиток самостійного мислення. Методика проведення занять: існує два 

варіанти тестів. По-перше, "нульові тести", які видаються до проведення занять по темі, їх 

призначення в тому, щоб оцінити рівень підготовки та мислення студентів до навчання по 

даній темі, а також зацікавити студентів пошуком правильної відповіді при наступній роботі. 

По-друге, "проміжні" та "підсумкові тести", які видаються по завершені теми і курсу з метою 

поточного контролю рівня знань студентів, а також з метою визначення зростання їх знань у 

разі, якщо дані тести (або подібні до них, але дещо спрощені) використовувалися як 

"нульові".  

3.9. Індивідуальна  навчально-дослідна робота студента полягає у    написанні 

відповіді на поставлені  проблемні питання у формі есе, написанні реферату. Тематика 

самостійної роботи дається після кожного семінарського заняття. Всі види індивідуальних 

завдань, в тому числі реферат, передбачає повне ґрунтовне розкриття теми обраного або 

запропонованого завдання  із аргументованим викладом власної точки зору. 

4. Методи поточного та підсумкового контролю  

4.1 Засоби навчання і контролю 

  • Класна дошка, фліпчарт  

  • Слайди, методичні вказівки, роздатковий матеріал, плакати. 

  • Індивідуальний письмовий звіт, який містить опис відповідей на поставлені в ході 

занять запитання, завдання, тести;  

 результати групової роботи. 

4.2 Контроль оцінювання знань та вмінь студентів під час семінарських (практичних) 

занять. 

      Система оцінювання результатів успішності засвоєння знань, вмінь, комунікацій, 

автономності та відповідальності студентів, що відповідає певному рівню Національної 

рамки кваліфікацій України з навчальної дисципліни включає поточний, модульний 

(відповідно до визначеного змістового модуля), та підсумковий контроль результатів 

навчання.  

      Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, 

семінарських та практичних занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 

60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати іспит – 35 балів).  

       Основні форми поточного контролю:  

 Усне опитування – найбільш поширений метод контролю знань студентів. Під час усного 

контролю встановлюється безпосередній контакт між викладачем і студентом, у процесі 

якого викладач отримує широкі можливості для вивчення індивідуальних особливостей 

засвоєння студентами навчального матеріалу.  

 Фронтальне опитування проводиться у формі бесіди викладача з групою. За його 

допомогою викладач може перевірити виконання студентами домашнього завдання, 

з'ясувати готовність групи до вивчення нового матеріалу, визначити сформованість основних 

понять, засвоєння нового навчального матеріалу, який був тільки що розібраний на занятті 

  Індивідуальне опитування передбачає ґрунтовні, розгорнуті відповіді студентів на 

питання, що відноситься до досліджуваного навчального матеріалу. Питання 

індивідуального опитування стимулюють студентів логічно мислити, порівнювати, 

аналізувати, доводити, підбирати переконливі приклади, встановлювати причинно-

наслідкові зв'язки, робити обґрунтовані висновки.  
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 Письмові контрольні роботи – ефективний метод перевірки й оцінки знань, вмінь і 

навичок студентів, а також їх творчих здібностей і дають можливість у найбільш короткий 

термін одночасно перевірити засвоєння навчального матеріалу всіма студентами групи та 

визначити напрями для індивідуальної роботи з кожним. Однорідність робіт, що 

виконуються студентами, дозволяє пред'являти до всіх однакові вимоги і об'єктивно оцінити 

результати навчання.  

 Есе – це твір-роздум невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає індивідуальні 

враження, міркування з конкретного питання, проблеми. Есе припускає вираження автором 

своєї точки зору, особистої суб'єктивної оцінки предмета міркування, дає можливість 

нестандартного (творчого), оригінального освітлення матеріалу. На відміну від інших 

методів контролю і перевірки знань, метою есе є діагностика продуктивної, творчої 

складової пізнавальної діяльності студентів, яка передбачає аналіз інформації, його 

інтерпретацію, побудову міркувань, порівняння фактів, підходів і альтернатив, 

формулювання висновків, особисту оцінку автора і т. д. 

      Під час виставлення балів за поточний контроль, оцінці підлягають: рівень засвоєння 

теоретичних знань та практичних вмінь і навичок з тем, включених до змістових модулів; 

самостійне опрацювання тем; проведення розрахунків та контрольних робіт; написання есе. 

Модульний контроль проводиться з урахуванням поточного контролю за відповідний 

змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку результатів навчання студента після 

вивчення матеріалу з логічно завершеної частини навчальної дисципліни – змістового 

модуля.  

     Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної роботи» 

розраховується з урахуванням балів, отриманих під час іспиту та балів, отриманих під час 

поточного контролю за накопичувальною системою. Співвідношення між сумою балів, що 

студент отримав за всі види навчальної діяльності під час вивчення навчальної дисципліни за 

семестр, і оцінками за шкалами встановлюється згідно з критеріями оцінювання знань 

студентів за 100-бальною шкалою та відповідність до національної шкали.  

     Співставлення суми балів з оцінками за шкалами: національною та ECTS 

      

                                                                                                                          Таблиця                                                                                                                    

Порядок проведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS 

 

Підсумкова 

кількість 

балів 

(max – 100) 

Оцінка за традиційною системою 

(4-бальна шкала) 
Оцінка за 

шкалою ECTS 

      01 -34 «незадовільно» (з обов’язковим повторним курсом)            F 

     35 - 59 «незадовільно» (з можливістю повторного складання) FX 

    60 - 68 «задовільно» E 

    69 - 74 «задовільно» D 

    75 - 81 «добре» C 

    82 – 89 «добре» B 

   90 - 100 «відмінно» A 
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СЕМІНАРСЬКЕ  ЗАНЯТТЯ № 1 
ТЕМА: «Вступ до сучасного менеджменту: основні поняття. Значення 

та завдання дисципліни «Менеджмент соціальної роботи» 

 
Мета : закріпити сутність понять «управління», «менеджмент», «керівництво», 

«адміністрування». Означити значимість даної дисципліни в системі підготовки фахівців із 

соціальної роботи. 

ПЛАН 

1. Загальна характеристика сучасного стану суспільно-політичних відносин в 

країні. 

2. Сутність категорій «управління», «менеджмент», «керівництво», 

«адміністрування». 

3. Загальна характеристика основних моделей менеджменту. 

4. Значимість курсу «Менеджмент соціальної роботи» в системі підготовки 

фахівців із соціальної роботи.Основні завдання курсу. 

 

Методичні рекомендації щодо вивчення питань теми 

 
Вивчення даної теми слід почати з увідомлення того, що нормальне функціонування та 

розвиток суспільства і життя вимагає не тільки управління економічними системами і 

явищами, а й управління соціальними системами і процесами, які протікають в одній із 

основних сфер суспільного життя – соціальній. Характер і напрямок відповідної діяльності 

задаються соціальною політикою держави, а засобом реалізації, інструментом цієї політики 

виступає такий різновид управлінської діяльності як соціальний. 

При цьому, коли мова іде про забезпечення життєвих потреб людей у рамках здійснення 

соціальної політики, мається на увазі їхнє задоволення не шляхом власних зусиль членів 

суспільства. У соціальній політиці втілюється турбота суспільства чи будь-якої інституційної 

системи (територіальної громади, фірми, трудового колективу, профспілки, благодійної 

організації тощо) про людей, що потребують підтримки і допомоги. Іншими словами, 

соціальна політика спрямована на надання допомоги, підтримки людям з боку соціальної 

системи, в яку вони входять, шляхом використання для  цього наявний потенціал цієї 

соціальної системи. 

Соціальна сфера – це галузь життєдіяльності людського суспільства, в якій реалізується 

соціальна політика держави, спрямована на розподіл матеріальних і духовних благ, 

забезпечуючи прогрес всіх сторін суспільного життя, покращення життєдіяльності кожної 

людини. Вона охоплює весь простір життя – від умов її праці, побуту, здоров’я, дозвілля до 

суспільно-класових, національно-етнічних відносин. Зміст «соціальний» означає відносини 

між соціальними групами, індивідами з приводу їх положення, місця і ролі в суспільстві, 

стилю життя. 

Зміст другого питаня дає можливість зрозуміти, що будь-яким підприємством, чи то 

промисловим гігантом, чи сімейним магазином необхідно управляти. Коли говорять про 

«управління підприємством чи організацією», то мають на увазі дії його керівника, які 

направлені на досягнення певної мети. 

Сьогодні, в результаті  ринкових перетворень в Україні, керівників дедалі частіше 

називають словом «менеджер», а те чим вони займаються – «менеджмент». Це слово 

іншомовного походження і в перекладі з англійської означає «керувати, управляти, стояти на 

чолі, завідувати, бути здатним впоратись з чимось». З легкої руки американців це слово 

стало відоме сьогодні кожній освіченій людині. 
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У сучасному значенні слова «менеджер» і «менеджмент» з’явились лише тоді, коли 

господарі підприємств зрозуміли, що дуже вигідно не самим керувати власним майном, а 

залучати до цього професіоналів, спеціально відібраних і навчених такій роботі. Саме  їм, 

талановитим спеціалістам, які працюють за наймом, стали доручати головне завдання 

підприємства – отримання прибутку. Варто зауважити, що за цю важку працю не шкодували  

високої винагороди. 

А що таке управління? Точно нікому не відомо. Судіть самі: один дотошний аспірант 

нарахував близько 300 високо наукових визначень управління. Всі вони наведені в серйозних 

книгах і всі зовсім різні. Але в цих визначеннях проходить одна правильна думка: для того, 

щоб  управляти, потрібно, по-перше – впливати і, по-друге, бачити мету цього впливу. 

Нерідко нам доводиться чути, що  поняття « управління» та «менеджмент» за своїм 

змістом тотожні, що це лише своєрідні «примхи» наших економістів у «копіюванні» Заходу 

привели до підміни управління менеджментом. Це, як би лише  данина моді і не більше. 

Так, фундаментальний Оксфордський словник англійської мови, вперше виданий ще у 

1933 році, дає такі тлумачення менеджменту:  

1. менеджмент – це влада та мистецтво керівництва 

2. менеджмент – це вміння та адміністративні навички, щодо організації 

ефективної роботи апарату управління (служб працівників); 

3. менеджмент – це спосіб та манера спілкування с людьми (працівниками); 

4. менеджмент – це органи управління, адміністративні одиниці, служби і 

підрозділи. 

З функціональних позицій менеджмент – це процес планування,  організації, 

мотивації, та контролю, необхідний для формування і досягнення цілей організації. 

В свою чергу управління – це цілеспрямована дія на об’єкт з метою зміни його стану 

або поведінки у зв’язку зі змінами обставин. 

Пітер Друкер, якого вважають видатним теоретиком у галузі управління і організації в 

світі, пропонує інше визначення. «Управління – це особливий вид діяльності, що 

перетворює неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу. 

Управління як таке є стимулюючим елементом соціальних змін і прикладом значних 

соціальних перетворень» 

Але ефективний результат будь-якого управління навіть при використанні найбільш 

передових технологій, матеріалів, висококваліфікованих працівників, буде досягнутий лише 

за умов правильного, розумного, науково обґрунтованого керівництва всім залученим до 

нього персоналом, узгоджених його дій. Саме таке завдання покладається на менеджмент. 
Таким чином, управління – це процес ув’язки всіх необхідних компонентів для 

досягнення певного результату, а менеджмент – це інструмент, система організації 

праці, яка забезпечує існування такої ув’язки. Менеджмент є складовою частиною 

управління. Він реалізується лише людьми, керівниками, тоді як управління можливе і за 

допомогою технічних засобів (роботів, електронних систем, управління машинами, 

технологіями). 

Елементи, на які направлена діяльність, утворюють об’єкт управління. 

Той хто здійснює управлінську діяльність, направляє і координує її називається 

суб’єктом управління, яким може бути як окрема людина так і групи людей. Якщо 

управління має офіційних характер, то його суб’єкт організаційно і юридично оформлюється 

у вигляді посади або сукупності посад, які утворюють підрозділ управління. 

З наведених вище визначень менеджменту можна зробити висновок про те, що це 

поняття є багатомірним і характеризується організаційною, функціональною та 

особистісною складовими. 

Організаційна складова менеджменту – це ієрархія управління організацією, в якій 

виділяється вища, середня та низова ланки. 

Функціональна складова – це поточний процес виконання функцій менеджменту:  

планування, організації, мотивації та контролю за реалізацією цих функцій. 
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Особистісна складова – це мистецтво керівника управляти виробничими процесами 

через конкретних людей, його особистісні морально-психологічні якості та рівень знань. 

Таким чином, узагальнюючи різноманітні визначення  та складові менеджменту, можна 

прийти до наступного визначення його суті : 

Менеджмент – це складова процесу управління, яка забезпечує координацію дій 

персоналу організації на всіх рівнях з раціонального використання наявних ресурсів із 

застосуванням наукового підходу, психологічних та етичних норм керівництва. 

 Карл Маркс в «Капитале» писал, что «…Отдельный скрипач сам управляет собой, а 

оркестр нуждается в дирижере». 

Інакше кажучи, менеджмент означає організацію роботи колективу згідно з метою його 

діяльності. 

Поряд з терміном управління, для визначення діяльності з координації роботи людей, на 

практиці використовують також такі поняття, як :  

Адміністрування – поширюється на управління державними установами або для 

позначення процесів керування діяльністю апарата управління підприємства чи організації. 

Керівництво – поширюється на мистецтво тієї або іншої особи (менеджера) впливати на 

поведінку і мотиви діяльності підлеглих з метою досягнення цілей організацій. 

При вивченні третього питання слід чупинитись на тому, що сучасний менеджмент – 

це тисячі можливих варіантів та нюансів управлінських рішень. Тому підходи, що розроблені 

однією системою  (органом, установою) і, які добре себе зарекомендували в них, можуть 

стати не тільки не корисними , але навіть шкідливими для іншої. Багатоваріантність, 

гнучкість та неординарність господарських комбінацій, не повторюваність дій, їх залежність 

від певної ситуації складають основні особливості сучасного управління. Сьогодні вже ніхто 

не сумнівається у необхідності вивчення зарубіжного досвіду менеджменту. 

Формуючи національний менеджмент ми повинні спиратися на світовий досвід, досвід 

тих держав, які живуть в умовах цивілізованого ринку не один десяток років.  Ось чому 

вивчення досвіду зарубіжних країн, його критичне переосмислення є особливо актуальним 

на сучасному етапі.  

Менеджмент, будучи загальносвітовим явищем, разом зі спільними рисами має 

регіональні та національні особливості. 

Теорія і практика менеджменту демонструє два чітко сформованих підходи в управлінні 

– японську та американську моделі менеджменту. Існує ще  західноєвропейська модель 

менеджменту, але вона є  - проміжна позиція між цими двома управлінськими культурами. 

При збігу загальних, стратегічних напрямів боротьби за лідерство існують і особливості в 

підходах провідних японських та американських компаній до того, як  забезпечити свої 

переваги в економічному суперництві на світовому ринку. 

Американська модель 

Акцент робиться на матеріальний успіх, рішучість, схильність до ризику, індивідуалізм. 

Ідеал – одинокий, сильний, винахідливий герой ( наприклад, Генрі Форд, Лі Якокка, Джон 

Рокфеллер). Людина  самостійно обирає собі конкретну практичну мету ( наприклад, досягти 

досконалості в менеджерській діяльності), називає її своєю мрією ( «my dreams») і завзято , 

негайно береться до діла, не потураючи собі доти, доки не доб’ється свого. 

Японська модель 
Ця модель менеджменту базується на засадах активізації колективу, індивідуальний 

успіх, що спирається на колективні зусилля, формування корпоративного духу, орієнтація на 

постійні нововведення. 

Принциповою відмінністю двох названих моделей менеджменту є те, що японська 

модель побудована на колективізмі, а американська – на індивідуалізмі та конкуренції між 

людьми. Всі інші відмінності є похідними від неї. 

Для створення та реалізації «власної» моделі менеджменту, яка дасть можливість у 

конкретних умовах економічного розвитку України отримати найвищий результат, доцільно: 
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 систематично вивчати прогресивну управлінську практику вітчизняних підприємств, 

установ та організацій. При цьому особливу увагу необхідно приділяти культурним і 

соціально-історичним факторам, що зумовили або вплинули на розвиток ефективних 

управлінських систем; 

 вивчати передову управлінську практику за кордоном. Головне при цьому – зрозуміти 

принципи, покладені в основу систем управління компаніями, ефективність управління 

якими безсумнівна; 

 на основі перших двох пунктів – створення системи управління тим чи іншим 

об’єктом. Тут важливо підкреслити саме створення, а не запозичення, необхідно прагнути до 

систем, які переважають вже існуючі за рядом параметрів, а також систем, що передбачають 

очікувані зміни в світовому науково-технічному та бізнесовому середовищі. «Японська 

промисловість нічого не запозичила у Заходу в цілісному та незмінному вигляді. Все цінне 

вона переймає, вдосконалює і лише після цього впроваджує», - підкреслює К. Цзе. 

 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Що є предметом навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної роботи»? 

2. Розкрийте об'єкт навчальної дисципліни  «Менеджмент соціальної роботи». 

3. У чому полягають завдання навчальної дисципліни  «Менеджмент соціальної роботи»? 

4. Яка мета навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної роботи»? 

5. Що собою являє менеджмент в найбільш загальному вигляді? 

6. Які трактування поняття «менеджмент» ви можете виділити? 

7. Менеджмент та управління: один термін або різні поняття?  

8. Які підходи до визначення менеджменту Ви можете виділити? Розкрийте їх сутність. 

9. Як Ви розумієте погляд на менеджмент як на мистецтво управління?  

10. Які елементи формують менеджмент?  

11. Що, на Вашу думку, необхідно включити в систему сучасного менеджменту? Відповідь 

обгрунтуйте.  

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання для студентів 
 

1. Написати есе на тему: «Значимість навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної 

роботи» в системі підготовки фахівців із соціальної роботи.Основні завдання означеної 

дисципліни. 

  2.Записати у вигляді таблиці особливості побудови американської та японської моделей 

менеджменту та вказати основні відмінності у цьому контексті. Крім того, слід вказати, на 

яких засадах має будуватися вітчизняна модель менеджменту. На ЩО сьогодні слід звернути 

особливу увагу? 

 

СИТУАЦІЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

 

 Проблема та можливості управління 

 

Коли Роза Равель починала працювати на своїй теперішній фірмі, у неї було дві 

можливості: працювати в офісі та керувати відділом або працювати торговельним 

представником поза офісом. В останньому разі  вона мала б справу з реалізацією продукції – 

відвідувала б різноманітні торговельні заклади, інформуючи про продукцію компанії, мала б 

встановлену норму товарів, які їй потрібно було б продати протягом місяця. На цій посаді 

Роза ходила б та працювала стільки, скільки вважала б за доцільне. Проте вона вибрала роботу 
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в офісі. Тут у неї вісім підлеглих, вони виконують замовлення від посередників та вирішують 

усілякі проблеми, пов’язані  з торговцями та покупцями. Робота подобається Розі і вона 

відчуває, що зробили правильний вибір. «Звичайно, - каже вона друзям, - я могла б працювати 

поза межами офісу та бути начальником сама собі, але управлінська праця оплачується 

набагато краще. Я щодня маю справу з безліччю різних людей. Зустрічаюся з торговельними 

представниками та веде телефонні розмови з більшістю покупців. Я знаю майже всіх людей, з 

якими мала б справу, працюючи поза офісом. Крім того, у мене вісім підлеглих і я маю змогу 

варіювати, коли приймаю рішення. Праця подобається мені! І я люблю її! Впевнена, що була б 

щаслива, працюючи торговельним представником, але я рада, що обрала управління». 

 

ЗАПИТАННЯ 

1.Чи буде Роза Равель менеджером? 

2.З якими проблемами та можливостями вона зустрічається під час управління? Що вона 

мала на увазі, говорячи про кращу оплату управлінської праці? 

3.Які проблеми чекають на Розу Равель під час просування за службовими сходами? 

Практичне завдання:  

1. Нижче наводиться висловлювання про менеджмент відомого американського теоретика 

по організаційним проблемам Пітера Друкера: «Менеджмент - це особливий вид діяльності, 

що перетворює неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу. 

Менеджмент по суті є і стимулюючим елементом соціальних змін і локомотивом значних 

соціальних змін. Саме менеджмент в більшою мірою, ніж будь-що інше, дав поштовх самому 

значному соціальному феномену: вибуху освіти ». 

 Завдання: Уважно прочитайте висловлювання П. Друкера і дайте відповідь на поставлені 

питання:  

1. Яке словосполучення виражає головну ідею автора?  

2.  Який умовивід робить автор в цьому абзаці?  

3.  Яке ставлення автора до менеджменту?  

4.  Як, на вашу думку, буде розвиватися менеджмент в найближчі десятиліття? 

5.  Поясніть сенс понять - «наука управління» і «менеджмент». Чи є між ними різниця? 

 

Підготовити повідомлення та реферати на теми: 

 
1. Управління як суспільний інститут. 

2. Східні цивілізації як «колиска управлінської революції». 

3. Професіоналізація управління як ознака постіндустріального періоду. 

4. Сутність бюрократичного менеджменту. 

5. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах. 

6. Особливості розвитку та проблеми менеджменту на сучасному етапі становлення 

ринкової економіки в Україні. 

7. Погляд на менеджмент як на мистецтво управління. 

8. Аналіз результатів упровадження закордонного досвіду менеджменту на 

вітчизняних підприємствах, установах та організаціях. 

 

Основна література 

1. Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій / М.Ф. Головатий. – К.: МАУП, 

2004. – 368 с.  

2. Менеджмент социальной работы: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. Е.И. 

Комарова и А.И. Войтенко. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 288 с.  

3. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: 

начальний посібник. – К.: Каравела, 2007. – 296 с.  
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4. Социальный менеджмент: Учебное пособие / В.Н. Иванов, В.И. Патрушев, Н.С. 

Донакин и др. – М.: Высшая школа, 2002. – 271 с. 

 

Додаткова література 

 

1. Заяц О.В. Организация, администрирование и управление в социальной работе.– 

Владивосток: ДВУ, 2004. – 142 с.  

2. Кузнецова Л.П. Основные технологии социальной работы: Учебное пособие. – 

Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2002. – 92 с. 

3. Соціальні послуги в Україні: сьогодення та перспектива / Т.В. Семигіна, К.С. Міщенко, 

Т.Г.Кіча та ін. – К.: ВК «Зірка», 2007. – 52 с.  

4.  Халамендик В.Б. Інфраструктура соціальної роботи: теоретико-методологічний аналіз. 

Монографія. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006. – 262 с. 

5. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: Учебное пособие. – М.: 

Дашков и К, 2008. – 216 с. 

2.  Шендеровський К.С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю: Менеджмент 

соціальної служби: Навч.- метод. зб. для спец. з соц. роботи системи центрів соц. сл. для 

молоді м. Києва. – К., 2002. – 158 c.  

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ  ЗАНЯТТЯ № 2 

 

ТЕМА: Сутність і структура менеджменту соціальної роботи 

 
Мета : визначити сутність  поняття «менеджмент соціальної роботи», існуючі підходи щодо 

вивчення проблем управління та структуру менеджменту соціальної роботи 

 

ПЛАН 

1. Поняття менеджменту соціальної роботи 

2. Об’єкт та суб’єкт в соціальному менеджменті. 

3. Наукові підходи щодо вивчення проблем управління. 

4. Структура менеджменту соціальної роботи . 

 

Методичні рекомендації щодо вивчення питань теми 

Готуючи відповідь на перше питання слід зазначити, що у сучасній літературі з 

проблем соціальної роботи ще не склалося загальновизнаного розуміння щодо сутності та 

змісту менеджменту соціальної роботи. Однак існують певні перспективи щодо 

зближення різних позицій вчених стосовно цього суспільного явища. Вони полягають у 

розумінні практично усіма дослідниками необхідності визнавати взаємозв'язок між 

менеджментом соціальної роботи та соціальним управлінням.     Одна точка зору полягає 

тому, що менеджмент в соціальній роботі (а саме таке формулювання - "в соціальній 

роботі" дається авторами "Довідникового посібника з соціальної роботи" (М., 1997) є 

одним з видів соціального управління. Позиція цих авторів найбільш розширено 

представлена та обґрунтована в соціальній літературі, через що й заслуговує на її повне 

висвітлення. Вона включає в себе шість основних значень розуміння менеджменту в 

соціальній роботі. 

Перше значення— організаційно-структурне. Ключовими проблемами тут є такі: «Хто 

повинний виконувати (або виконує) соціальну роботу?», «Які органи, установи повинні 

цим займатися (або займаються)?», «Яка ефективність (або результативність) їхньої 

діяльності, функціонування?». При цьому управління в соціальній роботі організується 

(або організовано) на різних ієрархічних рівнях — загальнодержавному, регіональному, 
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місцевому і має відповідні організаційні структури управління — міністерство, комітети, 

відділи (управління) соціального захисту, або територіальні соціальні служби, центри тощо. 

Друге значення - функціональне, передбачає що різні організаційні структури 

управління в системі соціального захисту (допомоги) виконують визначені функції - 

загальні і конкретні. Загальними, тобто незалежно від рівня, суб'єкта управління, його 

компетенції тощо., вважаються такі функції, як соціальне прогнозування, планування 

(мотивація), маркетинг, паблік рілейшнз (зв'язки з громадськістю і питання іміджу 

організації), інновації (нововведення), надання соціальних послуг, облік і контроль. На 

конкретному рівні управління або на конкретній посаді визначається та складається певне 

співвідношення між загальними та конкретними функціями. В свою чергу, конкретні 

функції - це певні види робіт відповідно до конкретної посади (обов'язки і права), чи 

підрозділу (функції підрозділу), або підприємства, організації чи установи (напрямку 

діяльності). 

Третє значення - професійно-діяльнісне (трудове). Менеджмент у соціальній роботі - 

це особливий вид професійної діяльності, яким займається цілком визначена категорія 

людей, іменованих управлінськими кадрами, персоналом управління, або менеджерами 

соціальної роботи. 

   Четверте значення - процесуальне, тобто менеджмент у соціальній роботі - це процес 

постановки цілей і завдань, а також організація практичної діяльності в сфері соціальної 

роботи, спрямованої на досягнення певної мети за допомогою різноманітних засобів, форм і 

методів управлінської діяльності. У процесі управління соціальною роботою важливо 

узгоджувати цілі і задачі, а також приймати відповідні управлінські рішення, які мають бути 

забезпечені й певними ресурсами - інформаційними, матеріальними, трудовими, 

фінансовими, часовими тощо. Адже ресурсне забезпечення менеджменту у соціальній 

роботі - важлива умова виконання персоналом організації (установи) поставлених цілей, 

завдань та рішень 

П'яте значення — гносеологічне, тобто менеджмент у соціальній роботі являє собою наукову 

дисципліну, що вивчає закономірності, принципи, структуру, функції, професійну діяльність і 

процес управління. Складовими частинами цієї науки є певна методологія (система методів 

пізнання, дослідження), відповідні теорії (структурні, функціональні, управлінських рішень, 

інформації тощо), певні методики (дослідницькі, праксеологічні, діагностичні, ділові й ін.), а 

також й мистецтво практичної управлінської діяльності (мистецтво керівництва, управління 

людьми, колективом). 

Шосте значення — навчально-освітнє, тобто менеджмент у соціальній роботі розглядається 

ще і як навчальна дисципліна, яка є складовою частиною навчальних планів і професійних програм 

щодо підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінського персоналу для системи 

соціального захисту (допомоги). 

Таким чином, менеджмент соціальної роботи - це самостійний вид професійної 

діяльності, яка спрямована на досягнення установою соціальної роботи, що діє в 

ринкових умовах, визначених цілей шляхом раціонального використання матеріальних, 

людських та інших ресурсів із застосуванням науково обґрунтованих форм, принципів, 

функцій і методів управління. Іншими словами, менеджмент соціальної роботи - це наукове 

управління установою соціальної роботи, яка діє в умовах ринку і ринкової економіки. 

Вивчення другого питання слід почати з того, що менеджмент в соціальній роботі - це 

система гнучкого, підприємливого управління в суспільстві, що направлена на ефективне 

регулювання соціального становища всіх учасників суспільного життя і на забезпечення їх 

розвитку як суб'єктів всіх видів суспільних відносин, на забезпечення гідного, цивілізованого 

існування. 

     Об’єктами менеджменту соціальної роботи є: ресурси соціальної служби; ресурси 

соціальної роботи; клієнти соціальних служб (ресурси клієнта); спеціалісти з соціальної 

роботи; вся система взаємовідносин, що складається при наданні соціальної послуги.  

      Ресурси соціальної роботи і соціальної служби як об’єкти менеджменту соціальної 
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роботи в умовах становлення соціальної роботи в Україні можливо структурувати за 

методом співвідношення «між полюсами» (метод порівняльних факторів, закономірностей в 

соціальній роботі). 

     Під ресурсами розуміється сукупність витрат (певна соціальна норма) політичних, 

матеріальних, технологічних, фінансових, інформаційних, кадрових, особистісних, які 

застосовуються для досягнення мети, враховуючи витрати ресурсів не тільки в сфері 

практичного виробництва соціальної послуги, але й в сферах проектування, 

конкретизації, корегування, публічної презентації, споживання, зворотного зв’язку з 

клієнтами в соціальній службі, системі соціальних служб.  

Суб'єктами управління в соціальному менеджменті являються керівний склад служб та 

установ соціального захисту, а також органи управління, що ними формуються та наділені 

управлінськими функціями. 

Суб'єкт і об'єкт управління в будь-якій соціальній організації взаємодіють між собою по 

каналам прямого і зворотного зв'язку. По прямому канапу зв'язку передається управлінська 

інформація (управлінські дії) від суб'єкта управлінні до об'єкта управління. По каналу 

зворотного зв'язку від об'єкта управління до суб'єкта управління передається інформація про 

результати діяльності і стан об'єкта управлінні. Суб'єкт управління, об'єкт управління і ті 

різноманітні зв'язки. що між ними існують складають систему соціального управління, 

зокрема систему управління по наданню соціальної допомоги населенню. 

 У наступному питанні розкривається зміст основних наукових підходів щодо проблем 

управління. Так, вітчизняний фахівець в галузі соціального управління Г. Щокін виділяє такі 

основні наукові підходи щодо вивчення проблем управління:  

1) конкретно-історичний, який передбачає вивчення управління як процесу у стані розвитку 

та змін під впливом діючих на них чинників;  

2) комплексний, який орієнтується на взаємозв'язок економічного, соціального, правового, 

психологічного та інших підходів до аналізу управлінських відносин;  

3) аспектний, який акцентує увагу на одному із аспектів управлінських відносин та 

спеціально досліджується однією із соціальних або гуманітарних наук (філософією, етикою, 

соціологією, психологією тощо);  

4) системний, який розглядає керовану та керуючу підсистеми як цілісний комплекс 

взаємопов'язаних та об'єднаних спільною метою елементів, що дозволяє виявляти властивості 

системи, її внутрішні та зовнішні зв'язки . 

      В той же час заслуговує на увагу соціологічний підхід, прихильники якого до основних 

функцій соціального управління відносять забезпечення реалізації потреб прогресивного 

розвитку суспільства і його підсистем.   

      Водночас управління, у розумінні того ж П.Друкера, постає як "особливий вид 

діяльності, що перетворює неорганізований натовп на ефективну, цілеспрямовану і 

продуктивну групу. Управління як таке є стимулюючим елементом соціальних змін". 

У такому розумінні управління виступає більше як мистецтво, якому можна навчитися 

не лише за допомогою відповідних знань, але ще й на підставі  практичного досвіду і яке, 

врешті-решт, вимагає певного таланту.  

У четвертому питанні акцентуємо увагу на тому, що управління соціальною роботою 

може бути структурованим за певними ієрархічними рівнями. В сфері соціальної роботи, 

можна запропонувати трирівневу структуру системи менеджменту соціальної роботи. 

Перший або інституціональний рівень - це Уряд України, а також спеціально уповноважені 

центральні органи виконавчої влади в галузі соціальної роботи: Міністерство праці та соціальної 

політики, Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерство культури та туризму, 

Міністерство освіти і науки тощо. 

Другий або управлінський рівень - здійснюється спеціально уповноваженими органами 

виконавчої влади в галузі соціальної роботи Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських та районних державних адміністрацій, а також відповідних органів 

місцевого самоврядування. 
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Третій або технологічний рівень управління системою соціальної роботи - це безпосередньо 

установи, організації та заклади в сфері соціальної роботи, а також керівники-менеджери 

соціальної роботи та соціальні працівники, які зайняті управлінською діяльністю на безпосередньо-

контактному рівні щодо здійснення соціального захисту та надання соціальних послуг різним 

верствам населення. 

Зауважимо, що таке структурування рівнів управління соціальною роботою дає можливість 

більш чіткіше визначитися щодо об'єктів і суб'єктів управління соціальною роботою та змісту 

їхньої управлінської діяльності на кожному з цих рівнів.  

  

Питання для самоконтролю 

1. Як розуміється менеджмент соціальної роботи в «широкому» і «вузькому» значенні?  

2. Чим різняться між собою поняття «менеджмент соціальної роботи» і «управління 

соціальною роботою»?   

3. Які підходи склалися щодо визначення рівнів управління соціальною роботою?  

4. В чому полягають основні сутнісно-змістовні характеристики менеджменту соціальної 

роботи? 

5. З яких елементів складається структура менеджменту соціальної роботи? 

6. Які підстави визнавати соціальну організацію об’єктом менеджменту соціальної роботи? 

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання для студентів 

 
1.Розробити та обґрунтувати підстави, за яких соціальну організацію можна визнавати 

об’єктом менеджменту соціальної роботи. 

2. Зробити порівняльний аналаз та оформити у вигляді таблиці складові менеджменту 

соціальної роботи та соціального управління. 

3. Визначте, на Ваш погляд, існуючі проблеми в Україні щодо перспектив розвитку 

менеджменту соціальної роботи. 

 

Підготовити реферати на теми: 

1. Менеджмент як процес управління. 

2. Менеджмент як вид професійної діяльності. 

3. Соціальний менеджмент як основа збалансованого суспільного розвитку. 

4. Менеджмент соціальної роботи як наукове управління установою соціальної роботи. 

5. Менеджмент соціальної роботи в системі державного управління 

6. Погляди сучасних дослідників щодо характеру взаємовідносин між менеджментом 

соціальної роботи та соціальним управлінням 

7.  Менеджмент соціальної роботи як складова соціального управління. 

8.  Особливість менеджменту соціальної роботи з точки зору соціальних явищ. 

9.  Перспективи розвитку менеджменту соціальної роботи в Україні. 

 

 

Основна література 

1. Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій / М.Ф. Головатий. – К.: МАУП, 

2004. – 368 с.  

2. Менеджмент социальной работы: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. Е.И. 

Комарова и А.И. Войтенко. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 288 с.  

3. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: 

начальний посібник. – К.: Каравела, 2007. – 296 с.  
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4. Социальный менеджмент: Учебное пособие / В.Н. Иванов, В.И. Патрушев, Н.С. 

Донакин и др. – М.: Высшая школа, 2002. – 271 с. 

 

Додаткова література 

 

1. Заяц О.В. Организация, администрирование и управление в социальной работе.– 

Владивосток: ДВУ, 2004. – 142 с.  

2. Кузнецова Л.П. Основные технологии социальной работы: Учебное пособие. – 

Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2002. – 92 с. 

3. Соціальні послуги в Україні: сьогодення та перспектива / Т.В. Семигіна, К.С. Міщенко,      

Т.Г.Кіча та ін. – К.: ВК «Зірка», 2007. – 52 с.  

4.  Халамендик В.Б. Інфраструктура соціальної роботи: теоретико-методологічний аналіз. 

Монографія. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006. – 262 с. 

5. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: Учебное пособие. – М.: 

Дашков и К, 2008. – 216 с. 

6.  Шендеровський К.С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю: 

Менеджмент соціальної служби: Навч.- метод. зб. для спец. з соц. роботи системи 

центрів соц. сл. для молоді м. Києва. – К., 2002. – 158 c.  

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ  ЗАНЯТТЯ № 3 

 

ТЕМА : Роль менеджера в організації діяльності установ соціальної роботи 
Мета: визначити особливості управлінської праці, виділити основні ключові ознаки 

менеджера соціальної  роботи, його основні професійні уміння та обґрунтувати вимоги, які 

пред’являються до сучасного менеджера соціальної роботи 

 

ПЛАН 

1. Сутність управлінської праці менеджерів соціальної роботи. 

2. Визначення терміну «менеджер». Класифікація менеджерів. 

3. Рівні управління соціальною роботою. Класифікація рівнів управління за Парсонсом. 

4. Основні управлінські ролі. Класифікація ролей менеджера за Мінцбергом. 

5. Соціалний менеджер, його функціональні обов’язки та рольові дії. 

 

Методичні рекомендації щодо вивчення питань теми 
 

  При підготовці першого питання слід усвідомлювати, що менеджмент в соціальній 

роботі нерозривно пов’язаний з людьми, зайнятими управлінням. Саме тому праця в сфері 

управління одержала назву управлінської (менеджерської), а людей, задіяних у цій праці 

прийнято називати управлінським персоналом.  Далі потрібно дати визначення поняття 

«управлінська праця» та охарактеризувати особливості управлінської праці, що виявляються в 

її характері, меті, предметі, результатах і використовуваних засобах.  

 У зв'язку з цим необхідно визначити зміст понять «управлінський персонал» і «менеджер», що в 

управлінській літературі трактуються досить широко і не завжди однозначно. Міжнародна організація 

праці (МОП), наприклад, розглядає управлінський персонал як частину більш широкої категорії 

працівників, до якої, крім менеджерів, входять і інші фахівці-професіонали. Підставою для цього 

вважається тісний зв'язок у роботі менеджерів і фахівців, працюючи в постійному контакті 

залежать один від одного і забезпечують запланований розвиток організації. Думається, що 

такий підхід доцільно враховувати і в діяльності соціальних служб.  

Підготовка відповіді до другого питання вимагає визначення поняття «менеджер» та 

критерії їх класифікації. Американський дослідник Д. Бернхем у своїй книзі "Революція мене-
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джерів" розрізняє наступні категорії управлінського персоналу: 1) фінансист - особа, яка 

здійснює фінансовий контроль над підприємством, але не керує ним; 2) технічний керівник чи 

інженер, який забезпечує функціонування підприємства, має необхідні для цього наукові і 

спеціальні знання, уміє застосовувати їх на практиці; 3) комерсант, який реалізує продукцію 

підприємства; 4) менеджер-управляючий, організатор, який є головною фігурою як на 

приватних, так і на державних підприємствах . 

 Потрібно зробити співвідношення понять «менеджер», «підприємець», «бізнесмен». 

Відповідь на третє питання слід почати з того, що хоча всі управлінці мають визначене 

місце і виконують певні функції, це не свідчить про те, що всі вони займаються виконанням 

однакової роботи.  

Незважаючи на те, скільки існує ступенів управління, керівників розподіляють на три категорії 

з точки зору виконання функцій. Назви цих рівнів: технічний, адміністративний та рівень 

соціальних структур (інституційний). Далі потрібно охарактеризувати керівників, що діють на 

кожному із цих рівнів. 

Талькот Парсонс зазначає, що "в організаційному контексті керівництво може розглядатися 

на трьох рівнях відповідальності та контролю, а саме: технічному, адміністративному та 

інституційному".  

Успішність діяльності менеджера залежить від рівня управлінської майстерності (досвіду), 

якою вони володіють. Ця майстерність може бути згрупована у сім категорій: 

1. Концептуальна майстерність - здатність менеджера розуміти узагальнену 

перспективу організації, уявляти повну картину. 

2. Майстерність ухвалення рішень - вміння обирати найкращий з двох чи більше 

альтернативних варіантів. 

3. Мистецтво аналітика - талант правильного розподілу робіт та завдань,  вибору 

оптимальної техніки та засобів,  діагностика проблем і передбачення розвитку ситуації. 

4. Адміністративна майстерність - спроможність виконувати предписані організаційні 

обов'язки,  ефективно діяти в рамках обмеженого бюджету, координувати інформаційний 

потік. 

5. Комунікаційне мистецтво - вміння логічно і доступно передавати свої ідеї та погляди 

іншим як усно, так і письмово. 

6. Психологічна майстерність - здатність безконфліктно взаємодіяти з людьми, 

створювати сприятливий мікроклімат. 

7. Технічна майстерність передбачає особливу компетенцію для виконання завдань. 

Рівні управління утворюють конструкцію організаційної структури будь-якої організації чи 

установи, що зображується у вигляді ієрархічної піраміди управління, де кожна управлінська ланка 

займає своє чітко визначене місце і виконує предписані функції. 

У четвертому питанні слід зупинитись на тому, що як суб'єкти управлінської діяльності, 

менеджери відіграють в організації ряд різноманітних ролей, що міняються в залежності від їх 

положення і сутності роботи в організації. 

Роль, за визначенням Мінцберга, - це « набір певних правил поведінки, які відповідають 

конкретній установі або конкретній посаді». 

Менеджери обіймають певні посади як керівники певних організаційних підрозділів і саме 

це визначає їх службову поведінку. Особистість може впливати на характер виконання ролі, а 

не на її зміст. Наприклад, на думку вітчизняних фахівців, менеджери можуть виступати в ролі: 

адміністратора, організатора, фахівця, вихователя, комунікатора, підприємця, суспільного 

діяча тощо.  Американський вчений Г.Мінцберг у своїй роботі "Природа управлінської праці" 

(1973) виділяє десять управлінських ролей, які, на його думку, приймають на себе керівники 

в різні періоди. Він класифікує їх в рамках трьох великих категорій: міжособистісні  ролі, 

інформаційні та ролі щодо прийняття рішень. 

Незважаючи на різні наукові підходи щодо виділення ролей менеджерів, серед них можна 

виділити і три ключові управлінські ролі. 
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 По-перше, це роль з ухвалення рішень: менеджер визначає напрямок руху організації, 

здійснює необхідні поточні коригування її діяльності, вирішує питання розподілу ресурсів і т.п.  

По-друге, це інформаційна роль, що полягає в тому, що менеджер збирає й аналізує 

інформацію про внутрішнє і зовнішнє середовище, поширює її у вигляді фактів і нормативних 

установок і, нарешті, роз'яснює політику й основні цілі організації.  

По-третє, менеджер виступає в ролі керівника, який формує відносини усередині і поза 

організацією, який мотивує і наставляє членів організації на досягнення її цілей, координує їх 

зусилля і, нарешті, який виступає як представник організації. Справжній менеджер - це, 

насамперед, особистість, за якою люди готові йти, ідеям якої вони готові вірити. У сучасних 

умовах підтримка членами організації свого керівника є тим фундаментом, без якого жоден 

менеджер (яким би ефективним і досвідченим фахівцем він не був) не зможе успішно керувати 

колективом.  

П’яте питання пов’язане із визначенням мети діяльності соціального менеджера, яка 

полягає у розкритті та повній реалізації творчого потенціалу кожного співробітника і 

трудового колективу в цілому. 

Соціальний працівник у ролі соціального менеджера існує як у північноамериканській, так і 

в європейській практиці. Але саме сучасний австро-германський досвід соціальної роботи на 

підприємствах і фірмах дозволяє віднести цю роль до групи практичних ролей, оскільки 

соціальний менеджер в американському прочитанні — професіонал переважно керівного плану 

(від англ. — керуючий). 

Західноєвропейський соціальний працівник у характеризованій ролі: 

- розробляє і реалізує програми залучення нових робітників та їхньої адаптації до виробництва 

та колективу; 

- надає всебічну підтримку молодим спеціалістам; 

- навчає співробітників соціальним технологіям, пов'язаним із особистісним зростанням, 

компетентною груповою взаємодією, формуванням основ стратегічного мислення, планування і 

дії; 

- здійснює практичну допомогу у професійному і соціальному самовизначенні, самоосвіті, 

саморозвитку. 

Рольовими діями соціального працівника є, наприклад, консультування членів трудового 

колективу, які потрапили у скрутне становище в зв'язку із загрозою втрати робочого місця; 

консультування осіб, які приймають рішення в галузі кадрової політики; навчання керівників 

середньої ланки (майстер, інспектор) вмінню визначати і правильно формулювати потреби 

підлеглих, пов'язаних з виробничим процесом; розробка і контроль за реалізацією спеціалізованих 

соціальних програм, які стосуються жінок, етнічних меншин, інвалідів, молодих фахівців, 

пенсіонерів (гнучкий графік роботи, антидискримінаційна кадрова політика і т. п.); забезпечення 

співробітництва підприємств та фірм з громадськими організаціями, територіальними громадами, 

соціальними агенціями, благодійними фондами, установами охорони здоров'я, соціального 

забезпечення, освіти і культури; органами всіх гілок влади. 

 

Питання для самоконтролю 

1. У чому полягають суть і зміст управлінської діяльності? 

2. Які, на Вашу думку, головні ознаки діяльності менеджера соціальної роботи? 

3. Які ознаки діяльності менеджера соціальної роботи? 

4. На які об’єкти спрямована діяльність менеджера соціальної роботи? 

5. Вищий рівень менеджменту соціальної роботи і його ознаки. 

6. Менеджмент середньої ланки і його ознаки. 

7. Наведіть характеристики нижчого рівня менеджменту соціальної роботи. 

8. Які ролі виконують менеджери соціальної  роботи в організації. 
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9. Наведіть приклади головних якостей, що, на Вашу думку, необхідні успішному 

менеджеру соціальної роботи. 

10. Які особисті якості необхідні менеджерові соціальної роботи? 

 

 Питання для дискусії. 

 
   1. У чому полягає різниця між менеджером і підприємцем ? 

   2. Який менеджер буде успішним – експериментатор чи   консерватор?  

       Обґрунтуйте свою думку. 

   3. Чому менеджери мусять мати позитивний погляд на речі ? 

    4.Які риси менеджера допомагають йому створити команду-переможницю? 

       Обгрунтуйте відповідь. 

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання для студентів 

 
1. Скласти «портрет» менеджера ХХ1 століття, беручи до уваги майбутні зміни в діловому 

оточенні. 
2. Поясніть своє бачення ролі, яку виконує менеджер соціальної роботи в організації. 
3. Опишіть приклад практичної реалізації рівнів менеджменту соціальної роботи. 
4. Розробіть вимоги, яким має відповідати сучасний менеджер соціальної роботи. 
5. Опрацювати та проаналізувати тест №1 «Чи готові ви бути ефективним менеджером?» та 

зробити узагальнюючі висновки. (Див.додаток 2) 

  Завдання. 1. 
 «Я намагався створити продукт, який будуть безпомилково впізнавати через його якість, 

який не буде викликати ні тіні сумніву» – говорить Джон Сміт, 44-річний американець, у 

котрого талант у сфері суспільних відносин і любов до шоколадних бісквітів об’єднались у 

бізнесову справу з оборотом у 5 млн.дол. У цих бісквітів добрий імідж, - «імідж якості». 

Корпорація «шоколадні бісквіти Сміта» швидко досягла визнання. Сміт торгував у 

елегантних костюмах, сорочках яскравих кольорів, широких штанях і широкополих шляпах. 

Все це частина великої і вмілої стратегії, що викликає думку про вічну юність і красу, що 

примушує покупців спробувати невеличкі хрусткі шоколадні кульки.  
     Багато знайомих і раніше пропонували Сміту зайнятись виробництвом шоколадного 

бісквіту, але він цю думку не розглядав серйозно до тих пір, поки одна з його приятельок не 

сказала, що вона знає можливого інвестора. «Це вже було дещо позитивне, дещо конкретне» 

- говорить Джон. – Це вже звучало не просто як «Тобі треба відкрити кондитерську». Це вже 

походило на «Ми маємо відкрити магазин». Саме в цей момент я прийняв рішення і сказав: 

«Давайте відкриємо».  

     У справу було вкладено близька 30 тис.дол.: Вальд і його дружина вклали 10 тис.дол., 

співак Марвін Гейс також інвестував 10 тис.долл., а ще 4 тис. надійшли від екс-президента 

корпорації «Артіс і К°». Зібрані кошти допомогли Сміту розрахуватися з кредиторами і 

відкрити перший магазин із дегустаційним залом шоколадних бісквітів. Сміт є основним 

утримувачем акцій і йому належить приблизно 43% капіталу корпорації. 

      Друзі Джона підтримали його ідею. Художник Тоні Крістіан, який мешкав по сусідству, 

надав першому магазину його характерний вигляд, розробивши ексклюзивний дизайн всього 

інтер’єру. «Це був проект, який полонив всіх, хто з ним зіткнувся поближче», - каже 

посміхаючись Сміт.  

     Після вечірки на честь відкриття магазину грошей на рекламу не залишилось. Це 

примусило Сміта перейти до принципово іншої стратегії маркетингу. Він найняв дівчат, які 

роздавали перехожим у Беверлі Хілз і в Голівуді шоколадні бісквіти. Ці ж дівчата приймали 

замовлення на їх виготовлення, а Джон особисто доставляв виконані замовлення. «Моєю 
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метою в цей час було, і залишається зараз, забезпечити успіх компанії», каже він. – І все, що 

я буду робити в майбутньому буде в рамках закону і етичних норм». Так він і зробив. Іноді 

Сміт працював по 18 годин на добу, випікаючи свої  бісквіти, даючи інтерв’ю і піднімаючи 

престиж своєї продукції. Іноді всю ніч він стояв біля плити. Для того, щоб сплатити за час, 

наданий йому для реклами на місцевому радіо, він передав туди на 750 дол. своєї продукції.  

     Джон Сміт і його бісквіти стали відомими. За п’ять років він відкрив магазини у Лос-

Анджелесі, Санта Моніці і 4 магазини на Гавайях. Він також проводив оптові операції з 

продажу бісквітів у двох сусідніх штатах. 150 робітників випікають в цей час щоденно 7000 

фунтів бісквітів, які поставляються у звичайні та фірмові магазини по всій території США.   

    Питання до завдання. 

 Ким є Джон Сміт — підприємцем, менеджером чи бізнесменом?  

 Яким вчинкам і особистісним якостям Джона завдячує успіх фірми?  

 З якими потенційними проблемами може зіткнутись Джон у випадку подальшого 

розширення діяльності підприємства?  

 Чи можна назвати 4-х акціонерів, які вклади кошти в компанію, бізнесменами? 

 

Завдання 2. 

     Новий керівник низової ланки (low-менеджер) зайняв свою посаду після отриманого від 

директора по персоналу попередження, що діяльність персоналу очоленого ним підрозділу 

на сьогодні є незадовільною. Протягом перших тижнів, проведених зі спеціалістами даного 

підрозділу, новий керівник став очевидцем їх недбалої, неакуратної та неякісної роботи. Він 

зробив висновок, що підлеглі потребують суворої дисципліни і скликав збори, на яких 

«встановив порядок» і не стримався, щоб не висловити свою думку про підлеглих і їх 

працездатність. 

    Через кілька годин керівник зустрівся зі своїм знайомим, теж керівником низової ланки, і 

розповів йому про свої дії: «Я оголосив перелік проблем, які виникають при керівництві 

підрозділом, і повідомив, що з наступного дня все буде організоване по-новому. Я знаю, що 

вони здатні працювати добре. Настав час, коли вони почнуть заробляти гроші, а я буду 

спостерігати за ними, і у разі виявлення недоліків вдаватимуся до дисциплінарних заходів». 

     Колега запропонував йому використовувати консультативний підхід у роботі з 

підлеглими. 

Запитання: 

1. При вирішенні людських проблем у своєму підрозділі керівнику низової ланки 

необхідно буде використовувати багато знань з управління. Які вони і в яких 

складних випадках він буде їх використовувати? 

2. Керівник бере на себе багато ролей. Які ролі буде змушений виконувати керівник з 

нашого прикладу? 

3. Чи існує імовірність того, що при переговорах з підлеглими вони  відчують, що 

керівник маніпулює ними? Якщо так, то що може зробити керівник для зміни такого 

враження?   

Завдання 3 

1. Як Ви прокоментуєте твердження : «Успіх і невдачі установи – це в першу чергу успіх 

і невдачі менеджменту. Якщо установа працю погано і нерентабельно, її господар 

міняє не працівників, а менеджера».  
2. Використовуючи будь-які джерела інформації, підберіть не менше п’яти 

висловлювань різних авторів про менеджерів. 

Завдання 4. 

 Пітер Друкер, аналізуючи роботу менеджерів, визначив їх основні невдачі:  
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1. Прагнення до отримання більш високої заробітної плати та інших матеріальних благ 

на шкоду інтересам справи, співробітникам  

2. Прагнення до зовнішнім атрибутам, символів влади (будинок, кабінет, автомобіль)  

3. Турбота про власну кар'єру, положенні на шкоду інтересам своїх підлеглих, 

присвоєння собі заслуг інших  

4. Приховування своїх думок, почуттів, емоцій від співробітників.  

Питання: 
Оцініть думку П. Друкера:  

1. Спробуйте знайти шляхи ліквідації цих невдач і сформулюйте їх  

2. Наскільки реально їх здійснення в умовах Україні, які труднощі можуть зустрітися в 

українських менеджерів, як їх подолати?  

 

 

Підготовити реферати на теми : 

 
1. Менеджер як професія. 

2. Підприємець і менеджер – основні фігури ринкової економіки. 

3. Підготовка управлінських кадрів в світі. 

4. Соціальний менеджер, його функціональі обов’язки  та рольові дії. 

5. Сучасний підхід  до ролі менеджера в організації соціальної сфери 
6. Менеджер в Європейському вимірі: соціальна роль і місце в ринковій економиці  
7. Вимоги до здібностей і вмінь сучасного менеджера соціальної роботи 
8. Організація праці менеджера соціальної роботи та шляхи її удосконалення. 

 

 
Основна література 

1. Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій / М.Ф. Головатий. – К.: МАУП, 

2004. – 368 с.  

2. Менеджмент социальной работы: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. Е.И. 

Комарова и А.И. Войтенко. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 288 с.  

3. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: 

начальний посібник. – К.: Каравела, 2007. – 296 с.  

4. Социальный менеджмент: Учебное пособие / В.Н. Иванов, В.И. Патрушев, Н.С. 

Донакин и др. – М.: Высшая школа, 2002. – 271 с. 

 

Додаткова література 

1.Заяц О.В. Организация, администрирование и управление в социальной работе.– 

Владивосток: ДВУ, 2004. – 142 с.  

2.Кузнецова Л.П. Основные технологии социальной работы: Учебное пособие. – 

Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2002. – 92 с. 

3.Соціальні послуги в Україні: сьогодення та перспектива / Т.В. Семигіна, К.С. Міщенко, 

Т.Г.Кіча та ін. – К.: ВК «Зірка», 2007. – 52 с.  

4.Халамендик В.Б. Інфраструктура соціальної роботи: теоретико-методологічний аналіз. 

Монографія. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006. – 262 с. 

5.Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: Учебное пособие. – М.: 

Дашков и К, 2008. – 216 с. 

6. Шендеровський К.С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю: 

Менеджмент соціальної служби: Навч.- метод. зб. для спец. з соц. роботи системи центрів 

соц. сл. для молоді м. Києва. – К., 2002. – 158 c.  
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СЕМІНАРСЬКЕ  ЗАНЯТТЯ № 4 

 

ТЕМА: «Сутність та особливості менеджменту в організаціях соціальної 

сфери». 

Мета: визначити особливості і спеціфіку управління в організаціях соціальної сфери, 

проаналізувати життєвий цикл організацій соціальної сфери 

 

ПЛАН 

1. Сутність та особливості соціальних служб як соціальних організацій. 

2. Цілі і основні види ресурсів організацій соціальної сфери 

3.  Характеристика підходів до аналізу характерних рис соціальних служб. 

4.  Життєвий цикл організацій соціальної сфери. 

Методичні рекомендації щодо вивчення питань теми 
 

    Готуючись до відповіді на перше питання, слід акцентувати увагу га тому, що в основі 

системного підходу лежить теорія систем, яку застосовують в управлінні. Під системою в 

широкому значенні розуміють деяку цілісність, що складається з взаємопов’язаних частин, 

кожна з яких є внеском до характеристики цілого. 

    Об’єктом управління виступають соціальні системи, елементарний склад яких 

утворюють люди і зв’язки, що виникають між ними, та соціальні організації. Соціальна 

організація ( тобто установа соціальної роботи) визначається одним із найбільш розвинених і 

найбільш складних видів соціальних систем. 

Сучасна теорія менеджменту видиляє певні загальні характеристики організації як об’єкта 

менеджменту: означте які саме. 

Далі потрібно визначитись із поняттям «організація соціальної сфери» та коротко 

охарактеризувати її загальні риси. 

Крім того, слід зазначити, що для організацій соціальної сфери, що здійснюють соціальну 

роботу, послідовні процеси життєдіяльності мають наступні особливості: 

1.  Отримання ресурсів від зовнішнього середовища та оптимальне використання 

ресурсів власне соціальної роботи; 

2.  Надання соціальної послуги або допомоги; 

3.  Збільшення ресурсів клієнта та ресурсів громади. 

Далі слід зупинитись на властивостях компонентів організації в менеджменті соціальної 

роботи та окреслити особливості соціальних служб як соціальних організацій. 

Відповідь на друге питання можна почати з визначення поняття «ресурси управління». 

Ресурси управління – це основні фактори управління, що визначають необхідні умови 

його здійснення: людські, інформаційні, технічні, економічні, а також час і простір. 

 Ресурсне забезпечення менеджменту соціальної роботи – пошук та залучення 

інноваційних можливостей системою управління. Для здійснення будь-якого проекту, у тому 

числі у сфері менеджменту соціальної роботи, треба мати ті чи інші ресурси: знання 

(технології, знання ринку, соціальних послуг), люди (організатори та виконавці), техніка 

(комп’ютери, телефон), територія (офіс, робочі місця), час та гроші. 

Джерелами ресурсів в управлінні соціальною роботою є:  

- суб’єкт управління;  

- об’єкт управління;  

-зміст та технології управління;  

- умови взаємодії об’єкта управління та суб’єкта управління.  

Внутрішні ресурси (інтелект, освіта, професія, цілеспрямованість, воля, мотивація) 

передбачають активізацію клієнтів, тобто сприяння тому, щоб вони повірили у власні сили, 

усвідомили власну компетентність і здібності, навчилися самоконтролю та позитивної 

оцінки, вмінню управляти собою і своїми соціальними ролями.  
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Серед зовнішніх ресурсів виділяють офіційні (формальні) та неофіційні (неформальні); 

реально існуючі або потенційні; матеріальні, соціальні і культурно-духовні. 

 •Матеріальні – виробництво, магазини, школи, сервісна допомога. 

 •Соціальні – засоби і форми організаційної і духовної підтримки. 

 •Культурно-духовні – засоби міжособистісної та внутрішньої підтримки. Отже, до 

зовнішніх ресурсів належить соціальна інфраструктура як сукупність органів і закладів, їхня 

матеріальна і нормативно-законодавча база, які забезпечують задоволення потреб громадян 

та захист їхніх соціальних прав. Діяльність їз залучення зовнішніх ресурсів отримала назву 

«фандрейзінг». 

 Інформаційні ресурси – викривають різницю між тим, що могло б бути, і тим, що 

відбувається або повідомляється. 

 Технологічний ресурс – менеджер соціальної роботи може приймати управлінські 

рішення за різними технологіями: - підготовка рішення; - прийняття рішення; - реалізація 

рішення.  

Морфологічний ресурс – раціональний вибір керівниками стуктури соціального закладу 

та розбудови системи соціальної роботи на регіональному та національному рівнях.  

Організаційні ресурси – напр., нові організаційні ідеї. Перспективні для зміцнення 

кправлінської діяльності.  

Технічні ресурси – комп’ютерні мережі – провідне місце.  

Правові ресурси – створюють нормативний простір для розвитку та функціонування 

системи соціальної роботи. 

 Політичні ресурси – визначають темпи розвитку соціальної роботи, рівень підтримки 

його з боку системи державного управління та вписують систему соціальної роботи в 

соціальний організм країни.  

Економічні ресурси – пов’язані зі способами включення соціального працівника у 

соціальну роботу.  

 Фінансові ресурси – пов’язані з фінансуванням соціальної сфери. Мають кількісну 

характеристику завдяки грошовій формі існування.  

Психологічні ресурси – організація роботи соціальних психологів та консультантів. 

 Педагогічні ресурси – праця соціальних педагогів, методи викладання. Таким чином, 

проблема ресурсного забезпечення менеджменту соціальної роботи сама по собі є ресурсом у 

підвищенні якості його функціонування та у подальшому його розвитку. 

У третьому питанні слід звернути увагу на те, що менеджмент являє собою діяльність, 

пов’язану із розробкою і реалізацією програми досягнення цілі (цілей) організації і суттєво 

залежить від їх характеристик і особливостей. 

      Далі буде доцільним здійснити коротку характеристику підходів щодо аналізу характерних 

рис соціальних служб.  

      Готуючи відповідь на останнє питання, слід зауважити, що життєвий цикл організації 

– період часу від моменту створення організації і до припинення її функціонування у 

попередньому вигляді. 

Специфіка життєвого циклу багатьох організацій соціальної сфери, які за своїми 

характеристиками можна віднести до малих, полягає в його недовготривалості. І далі слід 

розкрити стадії розвитку організації соціальної сфери та їх пріоритетні задання.  

Крім того, потрібно зупинитись на тому, як структурні зміни впливають на становлення та 

розвиток організації соціальної сфери. 

 

Питання для самоконтролю: 
 

1.  Що таке організація та які ознаки їй притаманні?  
2.  Які особливості мають організації соціальної сфери?  
3. Які існують типи організацій в Україні?  
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4. Охарактеризуйте властивості компонентів організації в менеджменті соціальної 

роботи. 
5. Які застосовують підходи щодо аналізу характерних рис соціальних служб?   
6. Розкрийте зміст основних ресурсів в управлінні соціальною роботою. 
7. Дайте загальну характеристику ресурсного забезпечення менеджменту соціальної 

роботи. 
8. Що є складовими елементами культури організації?  
9. У чому полягає специфіка життєвого циклу? 
10. Які існують стадії розвитку організації соціальної сфери?  

 

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання для студентів 

 
1. Здійснити порівняння характеристик державної та громадської організацій в 

соціальній роботі та оформити у вигляді таблиці основні відмінності у функціонуванні 

 
№ 

п\п 

Тип організації Основні відмінності 

   

   

 

 

 2.Покажіть на схемі процес функціонування організації  соціальної сфери як відкритої   

системи. 

 

Завдання для індивідуальної роботи. 

Підготовити реферати на теми: 
 

1. Роль менеджменту в розвитку формальних організацій. 

2. Розвиток недержавних організацій соціальної сфери. 

3. Формування культури організацій. 

4. Інформаційна сутність організації як системи. 

5. Соціальне середовище організації і його складові. 

6. Життєві цикли організацій. 

7. Вітчизняна та західна моделі організаційної культури. 

8. Організація соціальної сфери як відкрита система. 
9. Культура організації та її вплив на досягнення поставленої мети. 
10. Типи формальних організацій в Україні. 

 

Основна література 

1. Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій / М.Ф. Головатий. – К.: МАУП, 

2004. – 368 с.  

2. Менеджмент социальной работы: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. Е.И. 

Комарова и А.И. Войтенко. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 288 с.  

3. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: 

начальний посібник. – К.: Каравела, 2007. – 296 с.  

4. Социальный менеджмент: Учебное пособие / В.Н. Иванов, В.И. Патрушев, Н.С. 

Донакин и др. – М.: Высшая школа, 2002. – 271 с. 

 

Додаткова література 
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1.Заяц О.В. Организация, администрирование и управление в социальной работе.– 

Владивосток: ДВУ, 2004. – 142 с.  

2.Кузнецова Л.П. Основные технологии социальной работы: Учебное пособие. – Владивосток: 

Изд-во ДВГТУ, 2002. – 92 с. 

3.Соціальні послуги в Україні: сьогодення та перспектива / Т.В. Семигіна, К.С. Міщенко, 

Т.Г.Кіча та ін. – К.: ВК «Зірка», 2007. – 52 с.  

4.Халамендик В.Б. Інфраструктура соціальної роботи: теоретико-методологічний аналіз. 

Монографія. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006. – 262 с. 

5.Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: Учебное пособие. – М.: Дашков и 

К, 2008. – 216 с. 

6. Шендеровський К.С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю: Менеджмент 

соціальної служби: Навч.- метод. зб. для спец. з соц. роботи системи центрів соц. сл. для 

молоді м. Києва. – К., 2002. – 158 c.  

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ  ЗАНЯТТЯ № 5 

 

ТЕМА : Закони, закономірності та принципи менеджменту 

соціальної роботи 

Мета: вміти характеризувати, знати та вміти використовувати закони, 

закономірності та принципи менеджменту соціальної роботи 

 
ПЛАН 

1. Визначення понять «закон» та «закономірність». Сутність поняття «закон    

менеджменту соціальної роботи». 

2. Класифікація та зміст основних законів менеджменту соціальної роботи. 

3. Основні закономірності менеджменту соціальної роботи та їх взаємозв’язок із 

законами управління соціальною роботою 

4. Сутність принципів менеджменту соціальної роботи та їх класифікація. 

5. Сутність загальних принципів менеджменту соціальної роботи.  

6. Специфіка часткових або особливих принципів менеджменту соціальної роботи. 

 

Методичні рекомендації щодо вивчення питань теми семінару 

 
Відповідаючи на перше питання слід зосередитись на визначенні понять «закон», 

«закономірність» та «тенденція». Закони є найвищим ступенем людського пізнання і мають 

форму  загальності, тобто виражають найбільш загальні відносини і зв'язки, що властиві усім 

явищам і процесам даного класу, роду чи виду. Важливо також зазначити, що закони 

об'єктивного світу є, насамперед, і законами його розвитку. Тим часом в об'єктивному світі 

діють загальні закони розвитку природи, суспільстві і мислення. Це, насамперед, об'єктивні 

закони діалектики ,  до яких відносяться. 1) закон єдності і боротьби протилежностей; 

2)закон заперечення заперечень; 3) закон переходу кількісних змін у якісні тощо. 

В той же час слід зазначити, що в сфері управління соціальною роботою, як і в будь-якій 

іншій сфері свідомої діяльності суспільства, діють свої, різноманітні й специфічні закони. Але 

якщо вони будуть пізнаними і правильно використаними, то вони надають установам 

соціальної роботи та їх керівникам широке поле для творчої й ефективної діяльності щодо 

надання соціальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення. 

  Далі потрібно розкрити сутність поняття «закон менеджменту соціальної роботи». 

Відповідь на друге питання слід почати з того, що закони менеджменту соціальної роботи, 
що носять найбільш загальний характер, своєю дією охоплюють усі соціальні системи установи 

або заклади соціальної сфери, а також усі способи виробництва і надання соціальних послуг, 
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незалежно від стадії чи етапу суспільного розвитку.Потім слід розкрити зміст основних законів 

менеджменту соціальної роботи та показати їх класифікацію. 

У третьму питанні можна зупинитись на тому, що  поряд із законами управління в 

теорії менеджменту соціальної роботи прийнято виділяти ще й закономірності, які являють 

собою логічні форми (відображення реальної управлінської практики, що (як і закони) 

недоступні безпосередньому почуттєвому сприйняттю. В цілому термін "закономірність" 

розглядається в теорії соціального управління як попередня стадія формулювання законів 

управління на початку їх теоретичного дослідження. Далі слід назвати відомі закономірності 

менеджменту соціальної роботи та коротко їх охарактеризувати. 

Отже, знаючи сутність та механізми функціонування законів і закономірностей менеджменту 

соціальної роботи, керівники та фахівці соціальної роботи можуть прискорити або призупинити 

їх дію в необхідному напрямку стосовно удосконалення результативності та якості надання 

соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення.  

У наступному питанні розкривається сутність принципів менеджменту соціальної роботи і 

їх класифікація. Загалом під принципом (від лат. pricipium – основа, початок) розуміється ще й 

керівна ідея, основне правило, що покладено в основу діяльності, або внутрішня впевненість, 

погляд на речі, що визначають норму поведінки. Під принципами менеджменту соціальної 

роботи таким чином, розуміються основні, вихідні, або фундаментальні ідеї, положення чи 

уявлення будь-якої теорії або вчення про управлінську діяльність, що випливають 

безпосередньо із законів і закономірностей управління, якими мають керуватися менеджери, 

здійснюючи управління організацією. 

Разом з тим, кожний із принципів управління - це положення, правило чи ідея, тобто певна 

суб'єктивна конструкція (суб'єктивна будова), яку мислено здійснює кожний керівник установи 

соціальної роботи на рівні свого пізнання, загальної і професійної культури. І так як принципи 

належать певному суб'єкту управління, то в результаті ц ь о г о  вони мають суб'єктивний 

характер.  

Той факт, що принципи менеджменту соціальної роботи мають одночасно об'єктивні і 

суб'єктивні ознаки, дозволяє нам говорити про їх подвійний характер. Однак, для творчого й 

ефективного використання цих принципів в системі менеджменту соціальної роботи необхідно 

розкривати і всебічно досліджувати об'єктивні закони і закономірності управління.  

У п’ятому питанні зазначається, що в сучасній управлінській літературі немає поки що 

єдиного підходу до класифікації принципів менеджменту соціальної роботи, а також немає й 

єдності думок з приводу змісту основних принципів управління.  

 До числа основних або найголовніших принципів менеджменту соціальної роботи 

можуть бути віднесені наступні:  

1) принцип науковості менеджменту соціальної роботи; 

2) принцип системності і комплексності менеджменту соціальної роботи; 

3) принцип єдиноначальності і колегіальності менеджменту соціальної роботи; 

4) принцип централізму і демократії в системі менеджменту соціальної роботи; 

5) принцип поєднання галузевого і територіального підходів щодо управління соціальною 

роботою. 

У шостому питанні слід відмітити, що поряд із загальними існує ще й велика кількість 

спеціальних або особливих принципів управління, які відносяться до категорії принципів 

безпосереднього управління будь-якою організацією, в тому числі і в сфері соціальної роботи 

Поряд з цим, принципи управління, маючи об'єктивний характер, повинні мати ще й 

відповідне правове оформлення, яке закріплюється, як правило, в системі нормативних 

документів, положень, угод, договірних зобов'язань, законодавчих актів тощо.  

 

Питання для самоконтролю 
1. Дайте визначення поняттям «закон», «закономірність», «тенденція». 
2. У чому полягає сутність поняття «закон менеджменту соціальної роботи»? 
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3. Розкрийте класифікацію та зміст основних законів менеджменту соціальної роботи. 
4. Охарактеризуйте основні закономірності менеджменту соціальної роботи та покажіть 

їх взаємозв’язок із законами управління соціальною роботою. 
5. У чому полягає сутність і роль принципів менеджменту соціальної роботи? 
6. Як, на Вашу думку, впливають принципи менеджменту на досягнення цілей 

організації?  
7. Поясніть сутність загальних принципів менеджменту соціальної роботи. 
8. Визначте специфіку часткових або особливих принципів менеджменту соціальної 

роботи. 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання для студентів 

 
1. Проаналізуйте дію загальних законів діалектики в контексті менеджменту соціальної 

роботи. 

2. Поясніть дію законів, закономірностей та принципів на прикладі конкретної 

організації (установи соціальної роботи). 

3. Сформулюйте принципи управління для нашого навчального закладу ; туристичної 

фірми; невеличкої кав’ярні.  

4. Проаналізуйте взаємозв’язок між принципами менеджменту соціальної роботи. 

5. Проілюструйте будь-які 3-4 принципи конкретними прикладами. 

 

6. Завдання  для перевірки знань (тестові завдання) 

1. На чому базуються принципи менеджменту? 
а) на законах розвитку суспільства та закономірностях управління. 

б) на законах, які діють в Україні; 

в) на під законних актах. 

2.  Що слід розуміти під принципом менеджменту ? 

а) правила, вихідні положення та норми поведінки, якими керуються органи в процесі 

управління системами. 

б) вихідні положення, за допомогою яких вирішуються виробничі завдання; 

в) норми поведінки людей у процесі виконання своїх функцій; 

г) положення про діяльність органів управління. 

3.  Що повинні враховувати принципи менеджменту? 

а) тимчасові та територіальні аспекти процесів управління і мати правове оформлення; 

б) територіальні аспекти управління; 

в) стан і розвиток системи управління; 

г) територіальні аспекти процесів управління. 

4.  Що передбачають принципи оптимального поєднання централізації та 

децентралізації в управлінні системами? 
а) раціональне використання єдиноначальності та колегіальності в управлінні системами 

для досягнення певних цілей; 

б) вироблення колегіального рішення певних проблем; 

в) застосування різних правил в управлінні; 

г) оптимальне використання єдиноначальності в управлінні. 

5.  У чому полягає суть принципу єдності політичного та господарського 

керівництва? 

а) політичні задачі визначаються з врахуванням економічних законів, загального стану 

економіки країни, рівня розвитку ринкових відносин і виконання господарських завдань; 

б) політичні задачі визначаються з врахуванням розвитку ринкових відносин. 

в) політичні задачі визначаються з врахуванням виконання господарчих завдань. 

г) усі відповіді правильні 
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6.  У чому полягає суть принципу поєднання галузевого і територіального 

управління? 

а) управління дільністю організації має здійснюватися з урахуванням як їх галузевої 

приналежності, так і їх територіального розміщення; 

б) управління дільністю організації має здійснюватися з урахуванням їх територіального 

розміщення; 

в) управління діяльністю організації має здійснюватися з урахуванням тільки їх галузевої 

приналежності; 

г) управління дільністю організації має здійснюватися з урахуванням розвитку 

продуктивних сил певного регіону. 

7. У чому полягає суть принципу демократизації 

     а) участь в управлінні організацією всіх працівників; 

б) участь усіх працівників у розподілі прибутку; 

в) участь працівників апарату управління в прийнятті та реалізації управлінських рішень; 

г) усі відповіді правильні. 

8. Принцип ефективності менеджменту полягає. 

а) у застосуванні цілого комплексу методів та засобів з метою досягнення максимальної 

результативності за мінімізації витрат за умов виправданого ризику; 

б) у впровадженні нових форм господарювання та управління, боротьбі за бережливість; 

в) у найбільш повному використанні техніки, всебічної інтенсифікації виробництва; 

г) впровадження прогресивних форм організації праці та виробництва. 

9. Як слід розуміти термін “принцип ’? 
а) начало, основа поведінки, основне правило; 

б) основні завдання; 

в) основні функції; 

г) основні методи впливу на людей. 

10. Що є підгрунтям управління будь-якою системою? 

а) принципи, які відображають ринкові умови господарюван- 

б) методи менеджменту; 

в) функції менеджменту; 

г) фінансові ресурси. 

11. Що повинні відображати сучасні принципи менеджменту? 

а) основні властивості, зв'язки та відносини управління, які складаються в системі; 

б) основні закономірності управління; 

в) основні зв'язки, які складаються в системі; 

г) основні відносини, які складаються в системі. 

12. Якщо Вам доведеться пояснювати суть принципу підпорядкування особистого 

інтересу загальному, то Ви скажете: 

а) в організації інтерес даного працівника або групи не повинен переважати інтереси 

організації в цілому; 

б) інтерес одного працівника повинен переважати інтереси організації в цілому; 

в) інтерес окремих менеджерів повинен переважати інтереси окремих груп працівників; 

г) в організації завжди повинен враховуватися тільки особистий інтерес керівників 

організації. 

13 .Як слід розуміти принцип “винагорода персоналу’? 

а) цей принцип передбачає, що всі працівники організації мають одержувати належну 

винагороду за свою працю; 

б) цей принцип передбачає постійне підвищення заробітної плати персоналу; 

в) цей принцип передбачає одержання премій за якісну роботу. 

г) цей принцип передбачає постійне підвищення заробітної плати менеджерам організації. 
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Підготовити реферати на теми : 
1. Закони й закономірності менеджменту соціальної роботи, їх роль у досягненні мети 

організації.  
2. Роль принципів менеджменту соціальної роботи в управлінні організаціями.  
3. Механізм застосування принципів і його удосконалення 
4. Відмінність між принципами управління ринковою та планово-адміністративною 

системами господарювання. 

5. Специфіка часткових або особливих принципів менеджменту соціальної роботи. 

6. Чинники, за якими класифікується різноманітність принципів менеджменту соціальної 

роботи. 

 

Основна література 

1. Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій / М.Ф. Головатий. – К.: МАУП, 

2004. – 368 с.  

2. Менеджмент социальной работы: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. Е.И. 

Комарова и А.И. Войтенко. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 288 с.  

3. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: 

начальний посібник. – К.: Каравела, 2007. – 296 с.  

4. Социальный менеджмент: Учебное пособие / В.Н. Иванов, В.И. Патрушев, Н.С. 

Донакин и др. – М.: Высшая школа, 2002. – 271 с. 

 

Додаткова література 

1. Ґріффін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. 

— Львів: БаК, 2001. — 624 с. 

2. Завадський Й. С. Менеджмент — 2-ге. вид. — К.: Українсько-фїнський інститут 

менеджменту і бізнесу, Т.1. — 542 с.3 

3. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2003. — 608 с. 

4. Азбука менеджмента: Учеб.-метод. пособие: В 2 кн. — Ужгород: Закарпатская шк. 

менеджеров, 1995. — Кн. 1. — 397 с. 

5. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. — К.: Основи, 2001. — 349 с. 

6. Бусыгин А. В. Эффективный менеджмент: Учебник. — М.: Финпресс, 2000. — 1056 с. 

7. Вершигора Е. Е. Менеджмент: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 256 с. 

8. Вейл Н. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен. — М.: 

Новости, 1993. — 244 с. 

9. Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник. — 2-е изд. — М.: Ин-т международного права 

и экономики; ТРИАДА, — 384 с. 

10. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. — 3-е изд. — М.: Гардарики, 1998. 

— 528 с. 

12. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник = Management: Text-book. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Банки и биржи 

 

  

СЕМІНАРСЬКЕ  ЗАНЯТТЯ № 6 

 

ТЕМА : Функції менеджменту соціальної роботи. 

        Мета:розкрити змістове наповнення функцій менеджменту соціальної рооти, їх особливості 

та формування 

ПЛАН 

1.Поняття функцій менеджменту. Класифікація та характеристика  загальних функцій процесу 

управління. 

2. Практичий зміст загальних функцій. 
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3. Конкретні функції менеджменту соціальної роботи. Організаційно-виконавча система, її 

основні елементи. 

4.Особливості функцій менеджменту соціальної роботи. 

 

Методичні рекомендації щодо вивчення питань теми семінару 

 
Підготовку до першого питання слід почати із визначення поняття «функція». Далі слід 

зазначити, що це поняття використовується у всіх галузях знань і в усіх сферах діяльності. 

Анрі Файоль, автор початкової концепції процесного підходу, стверджував, що управління 

розглядається як серія взаємопов’язаних дій. Ці загальні дії, кожна з яких зокрема є процесом, і 

називаються управлінськими функціями. Сума управлінських функцій складає процес 

управління. 
Отже, під функціями менеджменту слід розуміти відносно відокремлені напрями 

управлінської діяльності (трудові процеси в сфері управління), які забезпечують управлінську 

дію. 

Важливе значення для більш глибокого уявлення про суть і зміст функцій управління має їх 

класифікація. Функції поділяються на два види - загальні (основні) і конкретні (спеціалізовані, 

спеціальні). Автором першої розгорнутої класифікації загальних функцій управління  і був 

відомий вчений, засновник класичної школи управління Анрі Файоль. За основу класифікації він 

узяв фактор часу, і функції в його класифікації були представлені як послідовні етапи: 

передбачення, організація, керівництво, координація і контроль Анрі Файоль писав "Управляти 

- це значить передбачити, організувати, керувати, координувати та контролювати 

Перебачити - значить досліджувати майбутнє і намічати програму дій. Організовувати - 

значить створити подвійний організм підприємства, матеріальний та соціальний. 

Керувати - значить примушувати функціонувати особистий склад. Координувати - значить 

спостерігати за тим, щоб все відбувалося відповідно до правил і наказів". 

Готуючись до відповіді на друге питання необхідно зазначити, що практичний зміст 

загальних функцій полягає в тому, що вони охоплюють увесь цикл управління ( від постановки 

цілей, завдань в плануванні та в наступному обліку, контролю фактичних результатів та 

різноманітності конкретних функцій зв'язано з виконанням загальних). 

Далі потрібно розглянути  деякі функції, які є найбільш проблемними для управління 

соціальною роботою: визначення цілей, прогнозування, організація, мотивація, контроль. 

Та, попри все, потрібно знати, що реалізація завдань організації здійснюється через сумісну 

діяльність людей. Щоб діяльність досягла своєї мети її потрібно координувати, направляти в 

потрібний бік, забезпечувати необхідний рівень взаємодії між учасниками. 

Відповідь на третє питання вимагає знання визначення «конкретні функції менеджменту» 

Існує організаційний механізм розподілу і закріплення функцій. Таким механізмом вважається 

організаційно-виконавча система, її призначення - створення визначеності в роботі: хто, що і в 

який строк повинен робити. Елементами організаційно-виконавчої системи є: 

-цілі, завдання (що необхідно досягнути, виконати); 

-учасники (хто виконує роботу); 

-функції, обов'язки ( що потрібно робити); 

-права (що можна робити); 

-відповідальність (оцінка дій і бездіяльності, гарантія виконання роботи); 

-період ( в який строк виконується робота). 

Ця система створюється за допомогою таких регламентуючих засобів, як положення про 

підрозділи та посадові інструкції. 

Для повноцінної відповіді на четверне питання потрібно усвідомити, що для визначення 

особливостей функцій менеджменту соціальноїроботи необхідно, перш за все, розглянути 

сутність основних функцій менеджменту. Мова йде про функції, що є складовими частинами 

організації будь-якого процесу управління не залежно від особливостей (розміру, призначення, 

форми власності і т.д.) тієї чи іншої організації (підприємства, установи).Тому їх називають 
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загальними й у їхньому складі виділяють планову, організаційну, координаційну, контрольну і 

мотиваційну функції. Взаємозв'язок між ними може бути представлений у вигляді діаграми, що 

показує зміст організації будь-якого процесу управління (див. мал. 1). Стрілки на діаграмі 

показують, що рух від стадії планування до контролю можливий лише шляхом виконання робіт, 

пов'язаних з організацією процесу і з мотивацією працюючих. У центрі діаграми знаходиться 

функція координації, що забезпечує узгодження і взаємодію всіх інших функцій. 

 

 
Мал. 1. Взаємозв'язок функцій процесу управління соціальною роботою 

 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення категорії «функція», «функції менеджменту». 

2. Як Ви розумієте класифікацію функцій? 

3. У чому полягає  практичний зміст загальних функцій? 

4. Що собою являє організаційно-виконавча система? ЇЇ призначення та основні 

елементи ? 

5. Чому планування  однією з найважливіших етапів процесу управління? 

6. Охарактеризуйте етапи процесу планування. 

7. Поясніть, у чому полягає сутність поняття «організація». Організування як функція 

менеджменту соціальної роботи. 

8. Мотивація як функція менеджменту соціальної роботи. 

9. Як Ви розумієте теорії мотивації? Процесуальні таорії мотивації. 

10. Поясніть сутність та необхідність контролю. 

11. Який із етапів контролю викликає найбільший опір у працівників? 

12. Яке значення має функція «координація» в процесі управління установою соціальної 

роботи? 

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання для студентів 

 
На основі  отриманих теоретичних знань виконайте наступні вправи. 

1. Спробуйте створити перелік потреб випускника вищого навчального закладу, який 

щойно отримав диплом і шукає роботу за фахом: 

- Які вимоги ставить він до майбутньої роботи? 

- Складіть структуру потреб і розподіліть їх за ступенем важливості. 

 
2. Ситуаційне завдання 1. 

     Ви затверджені начальником відділу установи. З колективом відділу ви не знайомі, 

але попередньо інформовані про ситуацію, яка склалася на цей момент. Завтра ви 

безпосередньо приступите до виконання своїх службових обов’язків і повинні до цього 

підготуватися. 

     Подумайте, які завдання вам треба розв’язати, з ким зустрітися, яку інформацію зібрати, з 

якими пропозиціями звернутися до колективу. Ви не повинні бути захоплені зненацька у свій 

перший день. Подумайте, що й у якій послідовності ви будете робити в перший день роботи. 
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     Пам’ятайте, що підлеглі багато очікують від вас: порад, вказівок, співчуття, нової 

інформації, збереження або зміни звичного укладу роботи, заведених порядків, критичних 

зауважень, схвалення, похвали тощо. 

     Вас свідомо або несвідомо будуть порівнювати з колишнім начальником. Усі наші дії, 

висловлювання, пропозиції, зауваження будуть оцінюватися. З першого ж дня підлеглі 

будуть прогнозувати вашу поведінку в майбутньому й зіставляти з нею свої надії. Розробіть 

план першого робочого дня. 

 

      3. Розв’яжіть кросворд «Мотивація як функція менеджменту» 

 

 

 
 

 

По горизонталі: 4. Вчений, який поєднував теорію справедливості і чекання. 6. Мотив до 

влади. 7. Розмір зарплати керівників. 9. Зарплата у вигляді доплати. 10. Державні 

мотиваційні важелі. 11. Одна з процесуальних теорій. 13. Наука, що вивчає вплив за 

допомогою слова. 15. Вчений з теорії мотивації. 16. Метод мотивації.  

По вертикалі: 1. Вчений, що працював над проблемами мотивації. 2. Один із засобів 

мотивації. 5. Функція з проблем стимулів. 3. Від чого визначають зарплату керівників. 8. 

Внутрішнє бажання людини у задоволенні потреб? 11. Дії щодо досягнення своїх потреб. 12. 

Мотиви за визначенням Мадсона. 14. Мотиви, що викликані страхом. 17. Вчений економіст, 

що розробив теорію двох факторів мотивації. 

 

4. На основі опрацьованого теоретичного матеріалу розв’яжіть наступні тестові 

завдання до теми «Функції менеджменту соціальної роботи»  
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1. Який вчений вперше класифікував функції менеджменту? 
а) Ф.Тейлор; 

б) М.Мескон; 

в) Ф.Хміль; 

г) Б.Лі; 

д) А.Файоль; 

е) Й.Завадський; 

є) правильної відповіді немає. 

 

2. Планування як функція менеджменту – це: 

а) розробка стратегії та тактики діяльності підприємства; 

б) система правил, яка дає змогу члену організації визначити свою позицію та поведінку в 

організації; 

в) вид управлінської діяльності, що дає змогу впливати на об’єкт керування для досягнення 

поставлених цілей; 

г) майбутній стан об’єкта управління, який хоче досягти колектив організації своєю працею; 

д) розробка та послідовність дій; 

е) розробка змісту та послідовність дій, направлених на досягнення запланованих цілей 

управління; 

є) правильної відповіді немає. 

 

3. Цілі управління – це:  
а) мета підприємства; 

б) метод управління, який об’єднує планування і контроль у сфері людських відносин; 

в) метод досягнення мети підприємства; 

г) майбутній стан об’єкта управління, який хоче досягти колектив організації своєю працею; 

д) всі відповіді правильні; 

е) правильної відповіді немає. 

 

4. Які основні принципи функції планування (3 відповіді)? 
а) повноти, точності; 

б) масовості, керування; 

в) економічності, безперервності; 

г) соціальності; 

д) гнучкості, масовості; 

е) політичності; 

є) графічності; 

ж) планування, політичності 

 

5. Класифікація планів за строками (2 відповіді): 

а) тактичні; 

б) стратегічні, тактичні; 

в) довгострокові, середньострокові; 

г) великі, середні; 

д) короткострокові, оперативні; 

е) малі, оперативні; 

є) тактичні, малі, великі; 

ж) правильної відповіді немає. 

 

6. Повноваження – це: 
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А) сукупність спеціалізованих робіт, що менеджер, який займає визначену посаду, повинен 

виконувати у процесі досягнення конкретної мети; 

Б) сукупність взаємозалежних обов’язків, відповідальності і прав, якими наділяється 

менеджер для виконання своєї ролі в процесі керування організацією; 

В) сукупність інструментів мотивації, що дозволяють досягти цілей  організації; 

Г) сукупність кваліфікаційних характеристик, властивих певній посаді. 

 

7. Норма керованості – це параметр, що визначає: 

А) побудову організації – високу або плоску структуру; 

Б) систему мотивуючих впливів в організації; 

В) діапазон планування; 

Г) період досягнення цілей організації. 

 

8. Мотивація – це: 

а) процес заохочення себе та інших до праці з метою досягнення особистих цілей організації 

в цілому; 

б) надання підлеглому обмеженого права використовувати ресурси організації; 

в) обмеження, які визначаються процедурами, правилами тощо; 

г) повноваження, що передаються безпосередньо від керівника до підлеглого; 

д) правильної відповіді немає. 

 

9. Для того, щоб стимулювати ініціативу робітників, робітник повинен (2 варіанти): 
а) своєчасно дізнаватись про результати своєї роботи, а також точно знати місце та значення 

своєї діяльності в межах робочого процесу; 

б) вміти проектувати та викоритовувати інновації; 

в) вміти передавати свої ідеї та розробки як усно, так і письмово; 

г) правильної відповіді немає; 

д) мати можливість самостійно розподіляти частину своєї роботи та мати право 

безпосередньо звертатися до вищих керівників. 

 

10. Контроль – це: 

а) характеристика управління, яка дозволяє виявити проблеми і скорегувати їх; 

б) послідовність дій апарату управління, що складається із встановлення стандартів; 

в) процес, за допомогою якого керівництво організації визначає, чи правильні їх рішення і чи 

не потребують вони корегування; 

г) правильної відповіді немає; 

д) процес заохочення себе та інших до праці з метою досягнення цілей. 

 

11. За допомогою чого можна швидко адаптувати організацію до умов навколишнього 

середовища? 

а) процесу контролю; 

б) функції контролю; 

в) контролю; 

г) поточного контролю; 

д) правильна відповідь а); 

е) правильної відповіді немає. 

 

12. Процес контролю – це: 

а) послідовність дій управлінння, яка складається із встановлення стандартів виміру 

фактично досягнутих результатів і проведення корегування; 

б) процеси, які групуються на внутрішніх мотивах; 

в) процес, за допомогою якого керівництво визначає, чи правильні їх рішення, чи не 
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потребують вони корегування; 

г) процес, що проводиться після проведення робіт, за допомогою зворотного зв’язку; 

д) правильної відповіді немає. 

 

13. Існують такі основні види контролю як (3 варіанти): 

а) попередній контроль; 

б) поточний контроль; 

в) зовнішній контроль; 

г) заключний контроль; 

д) правильна відповідь б) і в); 

е) правильної відповіді немає. 

 

14. Функція контролю – це: 

а) характеристика, що проводиться під час проведення робіт, за допомогою зворотного 

зв’язку; 

б) характеристика управління, яка дозволяє виявити проблеми і скорегувати їх відповідно до 

вимог діяльності організації до того, як ці проблеми переростуть у кризовий стан; 

в) характеристика, що проводиться після проведених робіт, за допомогою зворотного 

зв’язку; 

г) правильної відповіді немає; 

д) процес, за допомогою якого керівництво організації визначає рішення. 

 

15. Розрізняють такі етапи процедури контролю (2 варіанти): 

а) визначення необхідності ресурсів для виконання рішень; 

б) розробка стандартів, критеріїв, а також співставлення реальних результатів із 

стандартами; 

в) корегування дій, направлених на покращання результатів; 

г) контроль за виконанням рішень; 

д) правильна відповідь а) і г); 

е) правильної відповіді немає. 

 

16. Для того, щоб був контроль ефективний, необхідно мати (3 варіанти): 

а) стратегічну направленість контролю та орієнтувати контроль на результати; 

б) співставлення реальних результатів із стандартами; 

в) корегувати дії, направлені на покращання результатів; 

г) своєчасно та гнучко контролювати; 

д) використовувати простоту в контролі та економічно контролювати; 

е) правильної відповіді немає. 

 

17. Контроль, що відбувається до початку виконання робіт належить до: 

а) поточного контролю; 

б) внутрішнього контролю; 

в) попереднього контролю; 

г) заключного контролю; 

д) правильної відповіді немає. 

 

18. Яким організаціям притаманні спеціальні функції?  

а) усім організаціям; 

б) певним галузям економіки або певним органам управління; 

в) фінансовим органам; 

г) правильної відповіді немає. 
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19. На які частини за формою поділу процесу управління можуть розділятися спеціальні 

функції менеджменту? 

а) на дві частини; 

б) на внутрішні і зовнішні; 

в) на підготовку технологічного процесу, ресурсне забезпечення, будівництво, заробітну 

плату, облік, фінанси, зовнішньоекономічний зв’язок; 

г) на тактичний і стратегічний напрями технологічного процесу; 

д) правильної відповіді немає. 

 

20. Теорії мотивації поділяються на : 

А) лінійні, штабні і функціональні; 

Б) змістові і процесуальні; 

В) адміністративні і функціональні; 

Г) вузькоспеціалізовані і широко спеціалізовані. 

Практичне завдання: 

5.Співвіднесіть функції управління і рішення, що приймаються. Для цього в останній графі 

таблиці  вкажіть, у рамках якої функції управління приймається вказане рішення. 

                                                                                                                     Таблиця  

Функції управління і рішення, що приймаються на рівні установи 

Рішення Функція менеджменту 

Зміна структури підприємства із-за змін в 

зовнішньому середовищі 

 

Визначення мети підприємства  

Вивчення змін, що відбуваються в 

зовнішньому оточенні, та їх вплив на 

перспективи розвитку підприємства 

 

Проектування організаційної структури 

управління 

 

Вивчення потреб підлеглих і очікуваної 

ними винагороди за роботу 

 

Виявлення причин невиконання цілей 

підприємства і внесення коригування в 

систему управління 

 

Виявлення причин незадоволення роботою 

і розробка способів їх усунення 

 

Розробка способів виміру результатів 

роботи 

 

Здійснення винагороди за роботу  
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Вибір стратегії і тактики для досягнення 

поставлених цілей 

 

Розподіл обов'язків між керівниками на 

різних рівнях управління 

 

Оцінка результатів роботи для здійснення 

винагороди виконавців 

 

Визначення місії і природи бізнесу  

 

 

7. Ділова  гра «Побудова дерева цілей для конкретної організації» 

На основі отриманої нижче інформації щодо побудови «дерева цілей» побудуйте 

«дерево цілей» для конкретної організації ( на вибір студента) із наступною 

презентаціює.  

"Дерево цілей" - це графічне зображення взаємозв'язку і підпорядкованості цілей, що 

відображає розподіл місії і мети на цілі, під цілі, завдання та окремі дії. 

"Дерево цілей" можна визначити, як "цільовий каркас" організації, явища чи діяльності. 

Загальний вигляд "дерева цілей" показано на рис. 2. 

 
Рисунок 2. - Послідовність побудови "дерева цілей" 

Дерево цілей з кількісними показниками, що використовуються в якості одного із засобів 

при прийнятті рішень, і носить назву "дерева рішень". Головна перевага "дерева рішень" 

перед іншими методами - можливість пов'язати ставлення цілі з діями, що підлягають 

реалізації в сьогоденні. 

Основна ідея щодо побудови "дерева цілей" - декомпозиція. 

Декомпозиція (розукрупнювання) - це метод розкриття структури системи, при якому за 

однією ознакою її поділяють на окремі складові. 

Декомпозиція використовується для побудови "дерева цілей", щоб пов'язати генеральну 

мету зі способами її досягнення, що сформульовані у вигляді завдань окремим виконавцям. 

Розглянемо технологічні засади побудови "дерева цілей". Не існує універсальних методів 

побудови "дерева цілей". Способи його побудови залежать від характеру цілі, обраного 

методологічного підходу, а також від того, хто розробляє "дерево цілей", як він представляє 

собі поставлені перед ним завдання, як він бачить їхній взаємозв'язок. 

Основне правило побудови "дерева цілей" - це "повнота редукції" - процес зведення 

складного явища, процесу або системи до більш простих складових. Для реалізації цього 

правила використовують такий системний підхід: 

- ціль вищого рівня є орієнтиром, основою для розробки (декомпозиції) цілей 

нижчого рівня; 

- цілі нижчого рівня є способами досягнення мети вищого рівня і мають бути 

представлені так, щоб їхня сукупність зумовлювала досягнення початкової цілі. 

Вимоги до побудови "дерева цілей": 

1. Цілі кожного рівня повинні бути порівнянні по масштабу і значенню. 
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2. Формулювання цілей повинне забезпечувати можливість кількісної і якісної оцінки 

досягнення мети. 

3. Основним принципом побудови дерева цілей є повнота редукції, тобто кожна мета 

певного рівня повинна бути зображена у вигляді підцілей наступного рівня так, щоб 

сукупність підцілей давала повне уявлення про початкову ціль. 

4. Формулюючи цілі різних рівнів необхідно описати бажані результати, а не способи їх 

отримання. 

5. Підцілі кожного рівня повинні бути незалежні одна від однієї і не повинні виходити одна 

з іншої. 

6. Ознакою завершення побудови дерева цілей є формулювання таких понять, які 

визначають альтернативні способи досягнення цілі. Самі вони не є цілями, це заходи щодо 

досягнення цілі вищого рівня. 

7. Відсутність суперечностей між цілями, що знаходяться на різних рівнях "дерева цілей". 

8. Декомпозицію місії і цілі на всіх рівнях слід проводити за одним і тим же 

методологічним підходом 

9. Цілі усіх рівнів мають бути виражені в конкретних обсягах, строках з визначенням 

конкретних виконавців (відповідальних). 

10. Забезпечення узгодженості, зв'язку між цілями різного порядку.  

Наведена класифікація має практичну спрямованість, оскільки кожна з певних груп цілей 

потребує свого підходу до побудови та аналізу. 

 

Підготовити реферати на теми: 
 

1. Розкрийте сучасні погляди на функції менеджменту. 

2. Виникнення, розвиток, сутність та етапи стратегічного планування. 

3. Оперативне планування: сутність, завдання, етапи здійснення, виконавці. 

4. Характеристика системи інформаційного забезпечення планування. 

5. Переваги та недоліки організаційних структур управління. 

6. Основні класи організаційних структур управління організацією соціальної сфери. 

7. Мотивація як процес управління персоналом. 

8. Мотивація та компенсація: потреби, винагороди, закон результату. 

9. Сутність змістових теорій мотивації. 

10. Сутність процесуальних теорій мотивації. 

11. Мотивація діяльності працівників соціальних служб. 

12. Методика оцінки мотивації діяльності працівників соціальних служб. 

13. Системи контролю та механізм їх дії. 

14. Обгрунтуйте значення контролю в соціальній роботі. 
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общ.ред.проф. В.И. Курбатова).  
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СЕМІНАРСЬКЕ  ЗАНЯТТЯ № 7 

 

ТЕМА:  «Методи менеджменту соціальної роботи.» 

Мета: сформувати  уявлення про систему методів менеджменту  соціальної роботи, вміти 

їх  класифікувати та знати їх сутність.  

 

ПЛАН 

1. Сутність поняття методів менеджменту. Визначення категорії «метод менеджменту 

соціальної роботи». 

2. Загальнонаукова методологія як основа системи методів. 

3. Конкретні (або специфічні) методи менеджменту соціальної роботи, їх класифікація. 

4. Методи організації спільної діяльності людей. 

 

Методичні рекомендації щодо вивчення питань теми семінару 
 

Відповідь на перше питання слід почати з визначення поняття «метод», «метод 

менеджменту» як сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих 

виконавців з метою досягнення цілей організації та ефективного виконання її місії. 

Методи менеджменту покликані забезпечити високу ефективність  діяльність колективів, їх 

злагоджену роботу, сприяти максимальній мобілізації творчої ативності кожного його члена, 

забезпечити своєчасну і дієву ліквідацію відхилень від окресленої програми дій. Це відрізняє 

методи менеджменту від технічних і технологічних методів управління, які використовуються 

в процесі вирішення виробничо-господарьських завдань. 

Далі слід зазначити, що у процесі організації управління соціальною роботою 

використовується безліч різноманітних підходів, способів і прийомів, що дозволяють більш 

раціонально упорядкувати, цілеспрямувати та ефективно організувати використання 

управлінських функцій, етапів, процедур і операцій процесу управління , необхідних для 

прийняття оптимальних управлінських рішень. В сукупності усі вони виступають як методи 

менеджменту соціальної роботи, під якими прийнято розуміти способи здійснення 

управлінської діяльності,  що застосовуються для постановки і досягнення цілей в сфері 

соціальної роботи. 

Методи менеджменту соціальної роботи займають особливе місце в організації 

управлінської діяльності, тому що на їх основі відбувається взаємне збагачення теорії і 

практики менеджменту.  

Готуючи відповідь на друге питання необхідно усвідомити, що основу системи методів, 

які використовуються у менеджменті соціальної роботи, складає загальнонаукова 

методологія, що передбачає системний і комплексний підхід до вирішення управлінських 

проблем, а також застосування таких загальнонаукових методів, як моделювання, 

експериментування, конкретно-- історичний підхід, економіко-математичні і соціологічні 

виміри тощо. Водночас, специфіка менеджменту соціальної роботи як виду професійної 

діяльності суттєво впливає на форми, масштаби і результативність застосування 

загальнонаукових методів: системний підхід, комплексний підхід. 

Підготовка третього питання потребує ознайомлення з класифікацією конкретних або 

специфічних методів управління, яка дозволяє виділити три групи методів менеджменту 

соціальної роботи: методи управління функціональними підсистемами, методи виконання 
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функції процесу управління соціальною організацією, методи прийняття управлінських 

рішень. 

Під час підготовки четвертого питання необхідно ознайомитись із методами організації 

спільної діяльності людей, які, у свою чергу, можна поділити на три основні групи: 

- організаційно-розпорядчі або адміністративні методи; 

- економічні методи; 

- соціально-психологічні методи. 

За допомогою цих методів здійснюється прямий і непрямий (або опосередкований) вплив 

суб'єкта управління на мотиви поведінки, інтереси, потреби і діяльність людей, що працюють в 

установі соціальної роботи. 

 

Питання для самоконтролю 

1.  Яке визначення методам менеджменту Ви можете дати?Дайте визначення 

терміну«менеджмент соціальної роботи». 

2.  Означте основні, загальнонаукові методи, що застосовуються в системі управління 

соціальної роботи. 

 3.  Чи існує взаємозв’язок між методами та функціями менеджменту (як загальними, так і 

конкретними)? Поясніть на прикладі. 

 4.  За якими ознаками класифікують методи менеджменту? 

 5.  Яка різниця між методами прямого та непрямого впливу? Наведіть приклад.  

   6.   На які групи поділяють методи менеджменту за характером впливу? Яка їхня основна 

роль? Які методи менеджменту входять до кожної з цих груп? 

   7. Чи існує взаємозв’язок між методами менеджменту однієї групи; різних груп? Поясніть 

вашу відповідь на прикладі. 

  8. Особливості конкретних або специфічних методів менеджменту соціальної роботи. 

  9. Методи управління функціональними підсистемами установи соціальної роботи. 

  10. Особливості методів виконання функцій процесу менеджменту соціальної роботи.  

  11. Назвіть методи прийняття управлінських рішень. 

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання для студентів 
 

На основі отриманий теоретичних знань виконайте наступні практичні вправи 

Ситуаційно-аналітична вправа 1. Визначення методів менеджменту. 

Для наведених далі функцій менеджменту запропонуйте перелік методів менеджменту, 

які можуть бути використані: 

1) мотивування персоналу організації; 

2) планування маркетингової діяльності; 

3) організація роботи торговельного відділу; 

4) контроль за станом матеріально-технічного забезпечення організації (відділу); 

5) регулювання діяльності транспортного відділу. 

Відповідь оформіть у вигляді таблиці  

№ з/п Функція менеджменту Методи менеджменту 

1. Мотивування персоналу організації Економічні (премія). 



51 

 

Адміністративні (винесення 

подяки). 

2. … … 

 

 

2.Виконайте вправу. 

Визначення соціально-психологічних методів.  
На виробничій дільниці цеху промислового підприємства сталася поломка обладнання. 

Часу для очікування ремонтної бригади не було, оскільки необхідно до кінця робочого дня 

виконати термінове замовлення. Один з робітників виявив бажання ліквідувати 

несправність, хоча це й не входило до його посадових обов’язків. Майстер не заперечував і 

навіть підганяв робітника. Ризикуючи життям, він ліквідував поломку. Начальник цеху 

довідався про ці події. 
 

Завдання 
 
1. Якими мають бути дії начальника цеху стосовно майстра, робітника? Відповідь 

обґрунтуйте.   
2. Чи доречно застосовувати соціально-психологічні методи в цій ситуації?   
3. Яке рішення керівництву підприємства доцільно прийняти щодо організації роботи 

ремонтної бригади?  

 

3.  Виконайте вправу. 

Визначення економічних методів.  
У напружений період завершення виробничого завдання в бригаді спостерігалося 

порушення трудової дисципліни через неприпустиму поведінку двох робітниць. У результаті 

в строк не було виконано за-планований обсяг роботи. Працівники бригади не отримали 

очікуваної премії.  
Раніше подібні ситуації кілька разів повторювалися, але ні керівництвом, ні бригадою 

не було вжито жодних відповідних заходів. 
Останній випадок трудової дисципліни примусив бригадира прийняти таке рішення: 

після закінчення зміни провести збори трудового колективу і публічно обговорити проблему. 

Завдання  
1. Які методи управління внутрішньогруповими процесами і явищами, спрямованими на 

обмеження негативних тенденцій у колективі, ви запропонували б для вирішення 

проблеми?   
2. Чи доречно застосовувати економічні методи в цій ситуації?   
3. Чи є помилки в діях бригадира, працівників бригади?  

Ситуаційно-аналітична вправа 2. Визначення методів розвитку позитивних 

зрушень. 

     Напередодні професійного свята начальник відділу подав до адміністрації установи 

список працівників, які, на його думку, є найкращими за результатами роботи за рік і 

заслуговують на винагороду. Винагородою є грамота і грошова премія. 

     Під час урочистих зборів і вшанування передовиків начальник відділу виявив, що один із 

співробітників, який був зазначений у поданому списку, не отримав винагороди. Прикрість 

ситуації полягала в тому, що цей співробітник був присутній на святкуванні і знав, що має 

отримати винагороду. 
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Завдання: 

1. Якими мають бути дії начальника відділу, співробітника відділу? 

2. Про які методи розвитку позитивних зрушень йде мова в цьому прикладі? 

 

Підготовити реферати на теми: 

 
1. Методі менеджменту: їх класифікація, зв'язок із закономірностями та принципами 

менеджменту Сутність та сфера застосування їх.  

2.  Характеристика адміністративних методів управління 

3. Характеристика економічних методів управління. 

4. Характеристика правових методів управління. 

5. Психологічні методи та їх роль в управлінні. 

6. Використання соціальних методів в управління організацією соціальної сфери. 

7. Особливості застосування методів менеджменту в ринкових умовах. 

 

                         Практичні завдання: 

Завдання 1. Ситуація для аналізу "Бригада". 

     За підсумками роботи за рік підприємство виділило для матеріального стимулювання 

бригади 10 тис.грн. У бригаді працює 5 чоловік, бригадир розподілив кошти порівну (по 

2000 грн. на кожного), чим викликав велике невдоволення працівників і конфліктну ситуацію 

в бригаді. Далі представлена характеристика членів бригади: 

 Олексій, наймолодший працівник, 20 років. Не одружений, захоплюється спортом, 

музикою, відносно кар'єри не визначився, професію вибрав випадково. Отриману роботу 

прагне виконати добре, але безініціативний, оцінка роботи середня. 

 Борис, молодий робітник, 25 років. З робочої династії, працює по покликанню. Сім'я, 

маленька дитина. Дуже сильні мотиви вдалої кар'єри, досягнення мети. Ініціативний, 

повністю віддає себе роботі, оцінка роботи висока. Має велике бажання вчитися, 

підвищувати кваліфікацію. Його мета в найближчій перспективі - стати бригадиром, в 

подальшій – стати віце-президентом, що управляє корпорацією. 

 Валерій, робітник, 40 років. Сім'я, двоє дітей–студентів. Працює стабільно добре, оцінка 

роботи висока. До моральних стимулів байдужий, так само як і до кар'єри. Перевагу надає 

матеріальним стимулам, оскільки оплачує навчання дітей і приватне лікування дружини, що 

страждає на хронічне захворювання. Вільний час проводить на дачі, захоплюється 

садівництвом. 

 Григорій, бригадир, 43 роки. Пихатий, своєю кар'єрою невдоволений, посаду бригадира 

вважає не відповідною своїм здібностям. Активно бере участь в громадському житті 

підприємства, роботі клубів, рухів, комітетів. Активно самостверджується, це віднімає багато 

часу, тому результати роботи середні. Розведений, не випробовує особливої матеріальної 

скрути. Регулярно і з великим бажанням підвищує кваліфікацію на курсах, захоплюється 

туризмом. 

 Дмитро, літній працівник, 3 роки до пенсії. Великий професійний досвід, знання, навички, 

фізична активність, що не знижується. Незамінний при консультуванні в складних ситуаціях, 

але сам фізично не може впоратися з їх рішенням. Діти, онуки, дружина на пенсії. Головне 

завдання працівника - спокійно допрацювати до пенсії. Показники роботи середні, є 

наставником наймолодшого працівника, захоплюється історією, мемуарами. 
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Питання: 

1. Які мотиваційні механізми порушені? 

2. Які ідеї теорії мотивації можна застосувати в цих ситуаціях? 

3. Що слід зробити, щоб вирішити конфлікти в бригаді? 

4. Як можна попередити появу подібних ситуацій на підприємстві? 

Завдання 2. Бліц-ситуації для аналізу. Прочитайте ситуації, відповідайте на питання. 

1. В одній невеликій компанії регулярно вибирають працівника місяця. Йому надається 

право паркувати свою машину поряд з машиною президента компанії перед самим виходом. 

Яка теорія пояснює виникнення позитивної мотивації в даному випадку? 

2. Для того, щоб добитися скорочення числа нещасних випадків на виробництві, в компанії 

використовується лотерея. Право на участь в розіграші призів отримує той, із співробітників, 

хто пропрацював без подій 30 і більше днів. У чому причина успіху програми? 

3. У невеликій компанії в різних відділеннях як експеримент були впроваджені дві різні 

програми підвищення мотивації персоналу. Одна програма була спрямована на підвищення 

оплати праці усім категоріям працівників, оскільки на основі опитування було виявлено, що 

рівень оплати праці не мотивує до високої продуктивності. Після місяця роботи 

спостерігалося незначне підвищення трудових результатів. Інша програма враховувала 

щомісячні індивідуальні результати роботи співробітників, внаслідок чого частина 

недбайливих працівників вимушена була звільнитися із-за низької оплати праці, а 

продуктивний колектив, що залишився, отримав значну надбавку до зарплати. Зробіть 

прогноз управлінської ситуації в довгостроковій перспективі. На вашу думку, яка з програм 

ефективніша? 

4. Якщо досвідчена секретарка виявить, що вона отримує менше, ніж тільки що найнята 

прибиральниця, якою буде її реакція? Які "прибутки" і "витрати" вона порівнюватиме в 

процесі оцінки? 

5. На якого начальника ви вважали за краще б працювати: на людину з великою потребою в 

досягненнях, в теплих стосунках або у владі? Чому? У чому переваги і недоліки кожного 

типу керівництва? 
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ТЕМА: «Супервізія та менеджмент соціальної роботи» 

 
               Мета – ознайомити студентів з інститутом супервізії, який розглядається як рівень 

технології організації соціальної роботи та основний зміст дій менеджера соціальної 

служби.  

ПЛАН 

1. Сутність поняття «супервізія». 

2. Мета, завдання та основні функції супервізії. Типи супервізії.  

3. Базові цінності супервізії. 

4. Етичні та юридичні принципи супервізії.  

5. Значення супервізії у підготовці соціальних працівників. 

6. Особливості взаємодії супервізора та супервізованого.  

 

Методичні рекомендації щодо вивчення питань теми семінару 
 

     Готуючись до відповіді на перше питання семінарського заняття слід ґрунтовно 

пропрацювати опорний конспект відповідної лекції та рекомендовану літературу з тим, щоб 

з’ясувати сутність поняття «супервізія».Для більш докладного розуміння поняття супервізії 

можна розглянути це визначення з різних сторін. 

У зарубіжній практиці супервізорство є незамінним елементом колективної або 

«командної» професії соціального працівника, інструментом професіоналізму та 

ефективності роботи. 

У зарубіжних системах в удосконаленні професійних якостей соціальних працівників 

значне місце займає супервізорство, в основі якого знаходиться ідея активного 

використання досвіду, накопиченого у процесі практичної роботи. 

        Інститут супервізії розглядається як рівень технології організацій соціальної роботи, 

який включає підготовку соціального працівника, його наступний професійний ріст, 

профілактику професійних ризиків. Кожен з цих напрямків перебуває в Україні у стадії 

становлення  і є надзвичайно актуальним. 
Підготовка другого питання вимагає знання мети супервізії, яка полягає у тому, щоб  

допомагати супервізованому(им) більш ефективно виконувати завдання, визначені в 

посадових обов’язках. Регулярно організовані зустрічі супервізора і супервізованого(их) 

формують процес виконання завдання супервізії. Супервізований є активним учасником 

цього процесу взаємодії  

      Завдання супервізії – задоволення організаційних, професійних та особистих потреб. 

Далі слід говорити про три основні функції супервізії:  освітницьку (формуючу), 

підтримуючу (тонізуючу), спрямовуючу (нормативну). 

Крім того, потрібно зазначити, що супервізію можна здійснювати на індивідуальному 

рівні, а також на рівні групи або організації. Виділяють такі типи супервізії: один на 

один;групова супервізія;неформальна супервізія;кризова супервізія.  
Відповідь на третє питання можна почати з того, що   в основі підходу до супервізії 

лежить ціннісна база, сформована з кількох фундаментальних принципів та теорій.  

   1. Супервізію необхідно розглядати в структурному контексті організації та 

суспільства.  

 2. Соціальна робота, спрямована на допомогу людям, – це переважно колективна 

діяльність команди з високим рівнем взаємозалежності між членами персоналу.  

3. Супервізія – це орієнтована на людину діяльність, яка вважає однаково важливими 

як супервізорські стосунки, почуття та розвиток персоналу, так і реалізацію завдань, 

регулювання та контрольну функцію.  
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     Орієнтований на людину підхід – це не розкіш, до якої потрібно вдаватися, коли     

настають важкі часи, це невід’ємна складова завдання та процесу супервізії.  

4.Зміст та процес супервізії мусять бути непригнічуючими та 

антидискримінаційними, спрямованими на наснаження як користувачів служби, так і 

персоналу.  
   5. Супервізори та супервізовані – це дорослі люди, котрі краще вчаться, коли 

навчання є самокерованим, а до супервізії застосовують проактивний підхід.  

   6.  Регулярна супервізія – це ресурс, на який має право кожен член колективу.  

    Підготовка четвертого питання вимагає розуміння того, що  у соціальній роботі, для 

якої процес часто є не менш важливим, ніж результат, доцільно визначити етичні та 

юридичні принципи у роботі супервізора (наставника) з супервізованим (молодим фахівцем) 

і супервізованого з клієнтом. До них належать:– Компетентність.;– Інформована згода  як 

засіб захисту наставника і молодого фахівця від судового переслідування з боку клієнта;  – 

Захист прав клієнта і молодого фахівця;– Конфіденційність; – Відповідальність.  Видатні 

психологи – дослідники супервізії П. Хоукінс та Р. Шохет пропонують шість базових 

етичних принципів супервізії:  
1. Дотримання балансу між відповідальністю за роботу супервізованого і повагою до його 

самостійності.  

2. Прояв належної турботи про благополуччя клієнта і його захист, повага до автономії.  

    3. Дія в межах своєї компетенції, звернення по допомогу за необхідності.  

4. Лояльність – вірність відкрито й приховано даним обіцянкам.  

5. Відмова від використання насильницьких дій. 

6. Відкритість критиці і зворотному зв’язку разом із зобов’язанням продовжувати 

навчання.  

У п’ятому питанні слід довести значення супервізії у підготовці соціальних 

працівників.В організаційній системі соціальної роботи зарубіжних країн інститут супервізії 

передбачає наявність у штатному розкладі професійного спеціаліста-супервізора, який 

отримує спеціальну підготовку у вузах і має відповідні здібності.  

      Виходячи з того, що менеджмент соціальної роботи – це гнучкий системний цикл 

управління ресурсами, цілями, змістом соціальної роботи за умов існуючого ресурсного 

дефіциту, постійних змін у соціальних відносинах, саме супервізія в соціальній роботі може 

розглядатися як інструмент підвищення якості соціальної послуги, результативності дій 

соціального працівника, ефективності діяльності соціальної служби. Супервізорство в 

соціальній роботі є вагомим елементом професійного розвитку діяльності і розглядається як 

принцип, функція і метод. 

     Супервізію як метод навчання в менеджменті соціальної роботи можна 

диференціювати на три складові:  

– власне навчальну супервізію (від менеджера-супервізора), інструктаж, оперативне 

коригування, кураторство;  

–  навчальне консультування (до менеджера-супервізора);  

- підвищення кваліфікації (з менеджером-супервізором: від базового рівня, 

проектування кар’єри, навчання на моделі соціальної роботи).  

Далі необхідно зупинитись на функціях супервізора, які залежать від виду практики.  

Відповідь на шосте питання практичного заняття вимагає знання завдань супервізора.  

Важливими завданнями супервізора є також розвиток професійної автономії, незалежності 

супервізованого, стабілізація його думок і почуттів щодо професійної діяльності, 

формування моделі аналізу і компетентного розв’язання проблем у взаємодії з клієнтами. 

Наступним кроком є характеристика основних функцій супервізора. 

 З огляду на особливості взаємодії супервізора і супервізованого, виокремлюють а) 

менеджерська супервізія, б) наставницька супервізія; в) навчальна (тренінгова) супервізія, г) 

консультаційна супервізія. Найпоширенішою є менеджерська супервізія, і тому роль 

супервізора часто ототожнюють з ролями керівника.  
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     Супервізія може бути внутрішньою (здійснюють її керівники або спеціально призначені 

досвідчені працівники), зовнішньою (яку здійснюють запрошені експерти, консультанти), 

взаємною (інтравізія).  

   Супервізори – це спеціально підготовлені фахівці, для яких супервізія є професією.  

     У західних країнах існують спеціальні центри, що спеціалізуються на консультаційних і 

тренінгових супервізіях. Доволі успішними були спроби проведення їх і в Україні. 

    Серед науковців і фахівців побутує думка, що для консультантів телефонів довіри, 

громадських приймалень, соціальних служб для дітей і молоді необхідний постійний 

супровід супервізора – висококваліфікованого психолога з досвідом роботи у спорідненій 

сфері. Не обов’язково він має бути людиною зі сторони. У такому разі можлива 

взаємосупервізія (інтравізія) – обговорення групою консультантів складних випадків, обмін 

досвідом і психічне розвантаження.  

Приклад реалізації функції управління в процесі супервізії.  Пані Світлана є новим 

соціальним працівником. У розмові з нею керівник зазначає: «Я знаю, що минулого разу, на 

нашій першій зустрічі, ви дуже хвилювалися, коли знайомилися з політикою центру та 

процедурами. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як ми можемо їх успішно 

виконувати й особливу увагу звернемо на ведення записів. Я хотіла б ознайомитися з тим, як 

ви ведете плани догляду, та обговорити можливі труднощі в цьому процесі». 

 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте зміст поняття «супервізія».  

2. Які фундаментальні принципи та теорії використовуються в основі підходу до базових 

цінностей супервізії?  

3. Які Ви знаєте функції супервізії?  

4. На які три складові можна диференціювати супервізію як метод навчання в менеджменті 

соціальної роботи?  

5. У чому полягає супервізія як адміністративний метод?  

6. Назвіть базові цінності супервізії.  

7. Назвіть етичні та юридичні принципи супервізії.  

8. Чи потрібна супервізія при підготовці соціальних працівників до практичної діяльності?  

9. Які функції супервізора ви знаєте?  

10. Які існують види супервізії?  

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання для студентів 

  

Рольова гра 
Проведення супервізії одного студента іншим щодо конкретної поточної проблеми, котра 

для них є складною, і їм хотілося би отримати допомогу в її вирішенні. Ще один студент грає 

роль спостерігача, надає зворотній зв’язок і підтримку. Потім у цій трійці відбувається обмін 

ролями, і таким чином кожен студент практикується у ролі супервізора. 

 

 

Підготувати реферати на теми: 

 
            1..Групова супервізія в соціальній роботі: переваги та недоліки. 

      2. Супервізорство в соціальній роботі як принцип, функція та метод.  

3. Особливості роботи супервізора та команди. 

4. Сучасні актуальні проблеми навчання супервізорів в Україні. 
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            5.   Професійні ризики: реакція супервізора на стрес і травму.  

 

Рекомендована література 
   1. Браун А., Боурн А. Супервізор у соціальній роботі: Супервізія догляду в громаді, денних 

та стаціонарних установах: Пер. з англ. -- К.: Пульсари, 2003. 
   2. Будник А. П. Супервізія і кураторство в соціальних службах: Роздуми про запровадження 

нових форм підвищення якості послуг // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. -- 2003. 

-- № 1. 
 3. Бурцева Е. Размышляя о супервизии / Е. Бурцева // Гештальт – 2000 : сб. м-в Московского 

Гештальт-Института, 2000. – С. 59–70.  

4. Гріфін Р. Основи менеджменту./ Гріфін Р., Яцура В. – Львів, 2001. 

5. Кодекс этики и практики супервизоров Британской ассоциации консультирования // 

Журнал практической психологии и психоанализа. – 2000, № 4  

6. Козлов А.А. Супервизорство – неоходимый елемент профессионализма в социальной 

работе// Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, перспективы: Сб.науч. 

очерков. – М.: Флинта,1998. – 224с. 

7. Макаров В.В. Социальное управление./ Макаров В.В. – М., 2000. 

 8. Уильяме Э. Вы – супервизор: Шестифокусная модель, роли и техники в супервизии / Э. 

Уильяме. – М. : Независимая фирма «Класс», 2001.  

15. Шендеровський К. С. Менеджмент у соцальній роботі / К. С. Шендеровський. - К. : 

Главник, 2007. - Сер. Бібліотека соц. працівника. - 207 с. 

10.Якобс Д. Супервизорство / Д. Якобс и др. – С-Пб : Б.С.К., 1997.  

11. The Social Work History Station [online]. – [cited October 2007]. – Available from Internet : 

<http://www.boisestate.edu/socwork/dhuff/XX.htm>   

 

СЕМІНАРСЬКЕ  ЗАНЯТТЯ № 9 

 

ТЕМА: «Трудовий колектив і керівник. Керівництво і лідерство» 

Мета: Розкрити сутність,функції та типи  взаємовідносин в колективах установ     

соціальної сфери. Означити роль керівника в становленні колективу  

 

ПЛАН 

1. Сутність, види та характеристика колективів (груп). 

2. Функції трудового колективу. 

3. Типи взаємовідносин в колективі. 

4. Проблема лідерства в трудовому колективі. 

5. Роль керівника в становленні колективу. 

6. Форми влади і типи впливу. 

 

Методичні рекомендації щодо вивчення питань теми 
 

Підготовка першого питання  потребує з’ясування самого терміну «трудовий колектив» – 

це особлива соціальна спільність, яка об'єднує людей, що здійснюють спільну трудову 

діяльність у межах трудової організації. Він складає соціальну основу стабільних, стійко 

функціонуючих ті здатних до розвитку трудових організацій. 

Поняття колектив (від лат. collectivus - збірний) вживається для позначення соціальної 

спільності людей, об'єднаних спільною діяльністю на основі чинних соціально-економічних 

відносин, єдністю цілей та інтересів, взаємною відповідальністю, відносинами товариськості і 

взаємодопомоги, організованих і забезпечених органами управління та самоврядування. 

Далі студент повинен визначити вимоги,яким має відповідати мала група, щоб називатись 

колективом. 
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Група на шляху до колективу проходить кілька етапів: взаємна орієнтація, емоційний 

підйом, спад психологічного контакту, підйом психологічного контакту. Далі слід зупинитись 

на загальних особливостях трудових колективів та навести класифікацію трудових колективів. 

При роботі над другим питанням слід розкрити зміст основних функцій трудового 

колективу. Трудові колективи покликані виконувати такі типові функції: виробничо-

економічна, виховна функція, організаційно-управлінська функція, функція соціального 

контролю, задоволення потреб працівників, створення умов для самореалізації, здійснення і 

відтворення колективістського, демократичного способу життя, підтримки раціоналізаторства  

та винахідництва. Далі слід зауважити, що в структурі трудового колективу завжди присутні 

три головні елементи: лідерська група, ядро, периферійна частина.   

Під час підготовки до третього питання необхідно звернути увагу на цікаву класифікацію 

типів взаємовідносин в робочій групі, запропоновану американськими дослідниками Блейком і 

Мутоном. Вона заснована на комбінації двох головних параметрів: увазі до людини, мірі 

урахування інтересів людей та увазі до виробництва, міри врахування інтересів справи. Це 

п'ять типів взаємовідносин всередині колективів, що істотно різняться з точки зору морально-

психологічного клімату: невтручання,    тепла компанія, задача, золота середина, команда. 

Відповідь на четверте питання можна почати із визначення понять «лідер», «лідерство». 

Потрібно знати, що феномен лідерства ґрунтується на авторитеті керівника. Розрізняють 

формальний, особистий і повний авторитет. 

    Найважливішою ознакою неформальної групи є наявність загальної мети, яка, по-перше, 

не завжди усвідомлюється членами групи і по-друге не обов'язкове пов'язана з рішенням 

виробничих задач. Потреба в спілкуванні може виникнути в зв'язку з спільним навчанням, 

загальним хоббі і т.д. цілі малої групи можуть бути позитивними, тобто сприяти згуртованості 

колективу, нейтральними або негативними. 

Потреба в целіспрямуванні, формулюванні мети і організації діяльності по її досягненню 

приводить до появи лідерів. Цей феномен переглядається у всіх неформальних групах, що 

нараховують більш трьох чоловік. 

    Лідери є в будь-якому колективі і заслуговують особливої уваги, оскільки сааме вони 

активно впливають на морально-психологічний клімат в колективі. Серед неформальних 

лідерів можна виділити ділових, емоційних, авторитарних, демократичних і, нарешті, саме 

важливе, позитивних і негативних лідерів. 

Підготовка до п’ятого питання вимагає з’ясування ролі керівника у становленні 

колективу установи соціальної роботи.  Нарівні з умінням вибрати оптимальний в даній 

ситуації стиль керівництва, менеджер повинен передусім знати типові помилки, властиві 

людям його статусу, і правильно будувати міжособисті відносини з персоналом. 

Для успішного управління групами необхідно знати фактори, що впливають на їх 

мотивацію: кількість працівників у групі, групові норми, просторове розміщення 

співробітників, організаційна культура, статуси і роль членів коллективу, стадія формування і 

розвитку групи, якісний склад групи, згуртованість групи  

І, готуючись до останнього шостого питання, рекомендовано дати визначення поняття 

«влада», а також зупинитись на короткій характеристиці основних форм влади згідно 

класифікації Френча і Рейвона: влада примусу, влада винагороди, легітимна (законна) влада, 

референтна (еталонна) влада, влада спеціаліста (експертна),сила взаємодії з підлеглими, 

інформаційна влада. 

    Крім того, слід усвідомлювати, що не існує реальної абсолютної влади, оскільки ніхто не 

може впливати на всіх людей у всіх ситуаціях. Керівник повинен усвідомлювати, що оскільки 

підлеглі часто теж мають владу (приклад із допоміжним персоналом у лікарні), використання в 

односторонньому порядку своєї влади в повному обсягові може викликати у підлеглих бажання 

продемонструвати свою власну владу. Потрібно зберігати певний баланс влади, який забезпечує 

досягнення цілей і не викликає у підлеглих почуття обездоленості і непокори. 

З роками все важче базувати свою владу тільки на спонуканні, винагороді, традиції, 

харизмах і. навіть, компетенції. В міру того, як здібності виконавця підійшли в притулок до 
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здібностей керівника, зростає необхідність пошуку співробітництва з боку виконавця і таким 

чином мати можливість впливати на нього. 

Влада - один із засобів впливу, оскільки вона дає можливість впливати. 

Нерозповсюдженими формами впливу, крім влади, вважаються переконання і залучення 

виконавця до прийняття рішення. 

Вплив через переконання - це ефективна передача своєї точки зору, яка може базуватися на 

харизматичній чи експертній владі, чи на будь-якій іншій, але при цьому керівник визнає 

залежність від виконавця. 

Вплив шляхом залучення до участі полягає в тому, що керівник не здійснює ніяких спроб, 

щоб нав’язати виконавцю свою волю чи навіть думку, а спрямовує його зусилля і сприяє 

вільному обмінові інформацією. Експертна влада керівника і виконавця може бути об'єднана в 

єдину позицію, в яку вони будуть вірити. 

Але вплив через участь не завжди доцільний. Є ситуації, коли керівнику краще самому 

приймати рішення. 

 Питання для самоконтролю: 
1. Розкрийте сутність поняття «колектив». У чому полягає сутність поняття 

«керівництво»? 

2. Коротко охарактеризуйте основні функції трудового  колективу. 

3. Які типи взаємовідносин існують в колективі? 

4. Які фактори впливають на ефективність роботи колективу? 

5. Які форми влади використовує керівник у процесі впливу на підлеглого? 

6. З’ясуйте переваги і недоліки автократичного  та ліберального типів керівника. 

7. Поясніть сутність таорії «Х» та «У» Д.Мак-Грегора 

8. Які виділяють розбіжності між лідером і керівником? 

 

 Питання для дискусії 
 

1. Чи керівником треба народитись, чи керівні здібності та якості можна культивувати 

або набувати з досвідом, чи можна зарадити у виборі керівного стилю? 

2. Чи можна поєднати у собі якості керівника і лідера? 

3. Назвіть напрямки розвитку лідерських здібностей. 

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання для студентів 

 1. Чи можна назвати керівником викладача вашого курсу? Обговорiть це питання з 

позицiй планування, органiзацiї, керiвництва й контролю, а також з погляду ролей керівника 

за Мiнцберґом. 

2. Сьогоднi деякi особи обiймають посаду керiвника проекту. Вони керують 

проектами рiзних масштабiв i тривалостi й для досягнення цiлей мусять координувати 

здiбностi багатьох людей, однак жоден з виконавцiв цього проекту безпосередньо не 

пiдзвiтний їм. Чи можуть такi керiвники проектiв справдi називатися керівниками, за 

вiдсутностi службовцiв у їхньому прямому пiдпорядкуваннi? Обговорiть це питання. 

 

Підготовити повідомлення та реферати на теми: 
1. Трудовий колектив та його роль у сучасних умовах. 

2. Принципи і методи побудови стабільного трудового колективу 

3. Місце керівника в трудовому колективі 

4. Колектив як соціально-психологічна характеристика групової діяльності. 

5. Керівництво і лідерство в управлінській діяльності. 
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6. Вплив соціально-психологічного клімату на ефективність діяльності установи 

соціальної сфери 

7. Роль лідерства в системі управління соціальною роботою 

8. Демократичний та автократичний стилі керівництва як чинники зростання 

ефективності діяльності організації соціального сфери. 

 

Практичні завдання для студентів 

 
1. Робота в групі (тривалість 5 хв.).  

- Визначити, які особисті риси характеру мають бути притаманні сучасному лідеру? 

- Тренінг з організації роботи в команді, виявлення лідерських якостей, зміна способу 

мислення, встановлення оптимальних взаємовідносин всередині групи (завдання 

розраховане на 10 хвилин) – «Загублені в океані» - дивись додаток 1) 
- Визначення (на розсуд учасників тренінгу)  рис ефективного і неефективного керівника. 

- (Члени тренінгу розбиваються на дві команди, отримують журнали, папір, клей, ножиці та 

розроблять із підручних матеріалів «Портрет ефективного лідера»(І команда) та «Портрет 

неефективного лідера» (ІІ команда). Наступне обговорення створених портретів). 

 

Рекомендована література 
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1988. 

2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту.// Б.М. Андрушків, О.Є.Кузьмін  - 

Л., 1995. 

3. Бандурка А.М, Бочарова С.П., Землянская Е.В. - Психология управлення. — Х-С, 1998. 

4. Веснин В.Г. Основи менеджмента. // В.Г. Веснин - М., 1997. 

5. Виханський О.С., Наумов А.И. // Лидерство. Менеджмент. // О.С.Ваханский, А.И.Наумов  

- М. 1998. 

6. Димитрова Л. М. Соціологія управління та організацій: Навч. посіб. - 2-ге вид., виправл. і 

доповн./ Л.М. Димитрова - К.: ІВЦ "Видавництво "Полїттехніка", Т,ОВ "Ліра -К", 2005.-156 с. 

8.Ладанов  И.Д.   Практический  менеджмент  (Психотехника  управлення   и 

самотренировки).// И.Д.Ладанов - М., 1995. 

 9. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. // Лозниця В.С. -К., 1997              14.Менеджмент 

социальной работьі.: Учебное пособие для студентов вьісших 

учебньїх заведений. / Под ред. Е. И. Комарова и А. И. Войтенко. - М.: 

ВЛАДОС, 1999. -288с. 

 10. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. с англ, - 

 / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф.Хедоури - М.:Дело, 1992. 

 11. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работьі с людьми./ Н.Н.Обозов, Г.В.Щекин - К., 

1998. 

 12. Панченко Є.Г., Кредісов А.І., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. -/ /Є.Г. 

Панченко, А.І.Кредісов, В.А.Кредісов/ - К., 1995.  

13. Секретьі умелого руководителя /Сост. И.В.Липсиц. - М.: Зкономика, 

14.Соціальне управління: Довідник / Кер. авт. кол. В. Л. Василенко. - К.: 

Політвидав України, 1986.  

15 Терещенко В.И. Наука руководить  / В.И.Терещенко- К., 1990 - 251               

16.Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій. -К.: МАУП, 2002 . - 

376с.  

17.Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник./ Ф.І. Хміль  -К.: Вища школа, І995. - 312с 

18.Щекин Г.В. Теория социального управлення: Монография. / Г.В.Щекин - К.: МАУП, 1998. 

-408с. 
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СЕМІНАРСЬКЕ  ЗАНЯТТЯ № 10 

 

ТЕМА: «Комунікації та їх роль в системі управління. Особливості 

спілкування соціальних працівників і клієнтів» 

 

Мета – ознайомити студентів з вимогами до управлінської інформації та   комунікаційними 

процесами в організації соціальної роботи. 

 

ПЛАН 

1. Способи комунікацій в організаціях соціальної сфери. 

2. Комунікаційні канали і сфери їх використання.  

3. Структура професійного спілкування у соціальній роботі. 

4. Комунікаційний аспект спілкування в соціальній роботі. 

5. Основні шляхи вдосконалення комунікацій. 

 

Методичні рекомендації щодо вивчення питань теми семінару 
 

Готуючись до першого запитання, зверніть увагу, що в сучасних умовах найважливішим 

ресурсом, який дає змогу організаціям успішно функціонувати, розвиватися є інформація. 

Без неї менеджер не може вірно оцінити ситуацію, виявити проблеми, підготувати і 

прийняти рішення, проконтролювати його виконання, тобто належним чином здійснювати 

управлінські функції. Комунікація – передавання інформації від однієї особи до іншої. Дані – 

неопрацьовані цифри і факти, що відображають окремі аспекти стану керованої та керуючої 

системи зовнішнього середовища. Інформація – повідомлення, яке дає змогу усунути 

невизначеність знань користувача про стан об’єкта та розвиток подій.  

Відповідаючи на друге запитання, дайте визначення організаційним комунікаціям. 

Вкажіть особливості зовнішніх комунікацій організації та внутрішніх комунікацій організації 

(формальні комунікації, вертикальні комунікації, горизонтальні комунікації, діагональні 

комунікації, неформальні комунікації). Поясніть вплив стилю керівництва на систему 

організації комунікацій. 

 Працюючи над третім запитанням, пам’ятайте, що одним із головних інструментів 

професійної діяльності соціального працівника є спілкування, яке охоплює увесь спектр 

зв'язків и взаємодій людей, їхні стосунки у процесі матеріального и духовного виробництва. 

Це відбувається  через безпосередні чі опосередковані їхні контакти. 

     Спілкування - сукупність зв'язків и взаємодій людей, спільнот, суспільств, у процесі якіх 

відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннямі, навичками и результатами діяльності. 

    У процесі спілкування налагоджується контакт з клієнтом, з'ясовуються проблеми, 

відбувається накопиченням інформації, необхідної для їх розв'язання. Під час спілкування 

здійснюється цілеспрямованій вплив на клієнта. Від володіння ефективними методами 

спілкування залежить результат ділових переговорів соціальних працівників із 

представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,  ділових кіл, різніх 

закладів та організацій. Усе це свідчіть, що спілкування є однією з найважлівіших і 

найскладніших сфер діяльності в соціальній роботі. 

Готуючись до четвертого запитання, слід зазначити, що  для адекватного оцінювання 

особистісних ресурсів клієнта при розв'язанні проблеми, здійснення на нього потрібного 

впливу (якщо це виправдано ситуацією і не суперечить професійній етиці), соціальний 

працівник повинен добре володіти і вміло використовувати невербальні засоби спілкування.  

    Найпоширенішою формою вербальної взаємодії соціального працівника з клієнтом є 

бесіда, тому вміння чітко, конкретно, зрозуміло і переконливо говорити має непересічне 

значення у діяльності соціального працівника. Для досягнення цілі необхідне вміння 
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підтримувати постійний зворотний зв'язок, орієнтуючись на реакцію співбесідника, 

виявляючи чутливість до невербальних сигналів, володіючи мистецтвом запитувати.  

     Успішність професійного спілкування соціального працівника залежить і від уміння 

слухати. Він має розвивати у собі навички активного слухання, уміння демонструвати 

уважність, виявляти непідробний інтерес до того, що актуальне для клієнта. Йдеться про 

формування відповідних якостей голосу (тембр, тональність), контакту очей, мови тіла.   

Таке слухання пов'язане з критичним мисленням, використанням навичок спостереження за 

особливостями і змінами вербальної та невербальної поведінки клієнта.  

     Однією із визначальних умов, яка впливає на взаємини соціального працівника і клієнта, є 

його здатність до ефективного спілкування. Йдеться про вміння висловлюватися, слухати і 

чути іншу людину, виражати своє розуміння. Клієнт має відчути, що його справді розуміють, 

співпереживають із ним, і що такому фахівцю можна довіряти. 

Відповідаючи на п’яте запитання, охарактеризуйте елементи від яких залежить 

ефективність будь-яких комунікацій (джерело, суть повідомлення, аудиторія, канал і засіб 

комунікації). Теорія і практика менеджменту виробила багато методів, які можуть бути 

використані для поліпшення системи комунікацій в організації. Серед них виділяють дві 

групи: вдосконалення міжособистісних комунікацій і вдосконалення організаційних 

комунікацій. Вкажіть основні підходи до розроблення системи інформаційного забезпечення 

(функціональний підхід, інтегрований підхід). 

 

Питання для самоконтролю 
1.  Дайте визначення поняття «комунікація» та «комунікаційний процес». 

2. Охарактеризуйте канали та засоби комунікацій, що мають місце в установах 

соціальної роботи. 

3. Які типи комунікацій є доступними для менеджера соціальної роботи? 

4. Що може викликати деформацію комунікаційного процесу? 

5. Чим характеризуються елементи процесу обміну інформацією? 

6. Які стадії має ефективна комунікація? 

7. Які є бар’єри комунікацій? 

8. Які ви знаєте шляхи забезпечення ефективних комунікацій? 

9. Поясніть яку роль відіграє технічна база комунікацій.  

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання  для студентів 

 
1. Зробити презентацію та провести рекламну компанію будь-якої  (на вибір студента) 

соціальної послуги. 

2. Організувати і провести бесіду між керівником соціальної установи і підлеглим 

(предмет бесіди оберіть самостійно). 

3. Опишіть вимоги менеджерів соціальної роботи до управлінської інформації. 

 

Підготувати реферати на теми: 
 

1. Місце співпереживання (емпатії) при комунікаціях в соціальній роботі. 

2. Механізми взаєморозуміння та їх формування при індивідуальних підходах до 

клієнтів у соціальній роботі. 

3. Тенденції розвитку засобів масової комунікації з погляду масової культури. 

4. Інтернет як засіб комунікації: преваги та недоліки. 

5. Роль внутрішньої культури особистості та комунікації в практиці соціальної 

роботи. 
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6. Реклама як особлива форма соціальної комунікації. 

7. Управління комунікаційними процесами в системі надання соціальних послуг. 

8. Значення особистісного підходу у процесі підготовки менеджерів із соціальної 

роботи. 

  

Ситуаційна задача. 
     На фірмі «Авто» відбулася конференція, в якій брали участь менеджери відділів одного 

рівня. Під час підготовки до неї стриманий менеджер А.Сурженко використовував офіційну 

інформацію, закріплену в документах. Емоційний менеджер О.Федоров користувався 

загальними відомостями з відділу, отриманими від працівників. 

Безпосередньо перед виступом менеджери разом обговорили деякі питання. О.Федоров, 

який не застосовував у доповіді професійних понять і термінів, але наводив приклади з 

практики, отримав вищу оцінку аудиторії, ніж менеджер А.Сурженко, котрий оперував 

професійними термінами. 

 

Завдання. 

1. Які канали інформаційного забезпечення використовували менеджери? 

2. Визначте джерело, комунікаційний канал, одержувача та шум у формах отримання 

інформації. 

3. З’ясуйте тип і вид комунікацій між менеджерами. 

4. Обґрунтуйте перевагу менеджера О.Федорова над А.Сурженко. 

5. Чи мають місце невербальні перешкоди? Які ще чинники могли б заважати 

сприйняттю інформації? 

Рекомендована література 
 

1. Завадський Й.С. Менеджмент : « Management». – 2-е. вид. – К.: Українсько-фінський 

інститут менеджменту і бізнесу. 1998. – 542 с. 

2. Теория соціальной работы: Учебник /Под ред. Е.И.Холостовой. – М.: Юристъ, 1998. 

3. Тетерский С.В. Введение в социальну работу: Уче. Пособие. – М.: Академический 

проспект, 2000. 

4. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): Навч.посібник. – К.: Ун-т 

«Україна», 2004. 

5. Шмелева И.Б. Профессионализм личности соціального работника – показатель его 

деятельности //Российский журнал социальной работы. – 1998. - №1 

3. Мескон М.Х.,Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело» 

ЛТД, 1994. – 702 с. 

4. Черкасов В.В., Платонов., Третьяк В.И. Управленческая деятельность менеджера. 

Основы менеджмента. – К.: Ваклер, 1998. – 465 с. 

5. Дикань Н.В., Борисенко І.І. Менеджмент: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2008. – 389 с. 

6. Панок В.Г. Концептуальні підходи до формування особистості практикуючого 

соціального працівника. / Практична психологія та соціальна робота. – 1998.- №4-5 – с. 5-7 , 

с.4-6  

 

 

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ  ЗАНЯТТЯ № 11 

 

ТЕМА : Самоменеджмент як модель саморозвитку менеджерів соціальної 

роботи. 
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Мета – надати студентам глибокі і ґрунтовні знання стосовно такого складного явища 

як людська особистість; розкрити різні підходи до розуміння особистості; дослідити її 

природу та фактори що впливають на її формування і розвиток;  озброїти їх спеціальними 

методиками, які дають змогу пізнати власну особистість, та методиками, спрямованими на 

саморозвиток особистісних якостей і властивостей.  

 

ПЛАН 
1. Поняття «самоменеджмент», його роль в системі менеджменту. 

2. Основні концепції само менеджменту. 

3. Основні функції процесу самоменеджменту. 

4. Управління часом  як складова самоменеджменту. 

 

Методичні рекомендації щодо вивчення питань теми 
 

Підготовку  першого питання слід почати з визначення самоменеджменту як технології   

оптимального самоорганізування особистості для досягнення значущих для неї цілей. 

Водночас уміння самоорганізування є компетенцією. Напрямами самоменеджменту є 

менеджмент часу, самоорганізувння у стресових ситуаціях, менеджмент справляння 

враження на навколишніх, командний менеджмент, менеджмент психологічних ресурсів. 

Виокремлено різні концепції самоменеджменту. 

     Самоменеджмент – це управління власними ресурсами, тобто вміння їх набувати, 

розвивати, зберігати і раціонально використовувати. 

    У другому питанні потрібно розкрити зміст основних концепцій само 

менеджменту в контексті соціальної роботи. Крім того, слід зазначити, що керівнику 

соціального закладу необхідно користуватися всім арсеналом сучасних технологій 

самоменеджменту. Найбільш апробованими технологіями вважають: 

– метод «Альпи»,  

– ведення щоденника часу,  

– принцип Парето,  

– АВС-аналіз,  

– аналіз за принципом Ейзенхауера. 

     Відповідаючи на третє питання, слід зазначити, що здійснення оптимізації власної 

діяльності, як і вирішення певних професійних проблем, можна представити у вигляді 

послідовного виконання взаємопов’язаних функцій самоменеджменту:  

1. Постановки професійних та особистих цілей. 

2. Планування раціонального використання часу. 

3. Прийняття рішення щодо майбутніх справ. 

4. Організації і реалізації особистого трудового процесу. 

5. Самоконтролю підсумків трудової діяльності. 

6. Раціоналізації комунікативного процесу та отримання інформації. 

У четвертому питанні, акцент робиться на те, що відповідно до теорії тайм-

менеджменту, важливим для кожного працівника є виявлення сутності та мінімізація впливу 

або абсолютне подолання хронофагів − факторів, що викликають нераціональні витрати часу 

у діяльності протягом робочого часу. 

     Час – це нескінченне середовище, у якому відбувається зміна подій. Аспектами часу є 

психофізичний час, психофізіологічний час, особистісно-психологічний час, соціально-

психологічний час. Існує соціокультурна концепція часу, з точки зору якої є два типи часу: 

англо-європейський та арабський. Головна характеритика компетентності у часі – знання 

стратегій планування та організування часу. Головними завданнями тайм-менеджменту є 

організування оптимального розподілу часу та його резервування. 



65 

 

 

                                 Питання для самоконтролю: 

1. Що таке ―самоменеджмент‖? 

2. Яка принципова різниця між менеджментом і ―самоменеджментом‖? 

3. Яка основна мета самоменеджменту? 

4. Які Ви знаєте концепції самоменеджменту? 

5. У чому полягає сутність концепції самоменеджменту М.Вудкока та Д.Френсіса? 

6. У чому полягає сутність концепції самоменеджменту В.А.Андрєєва? 

7. У чому полягає сутність концепції самоменеджменту А.Т.Хроленко? 

8. У чому полягає сутність концепції самоменеджменту Б. і Х.Швальбе? 

9. У чому полягає сутність концепції самоменеджменту Л.Зайверта? 

10. Які переваги самоменеджменту за концепцією Л.Зайверта? 

11. Які Ви знаєте функції самоменеджменту? 

12. Навіщо потрібно вивчити технічні прийоми самоменеджменту? 

13. В чому переваги моделі ділової людини, орієнтованої на успіх для само менеджменту 

соціальної роботи? 

14. Розкрийте основні переваги адаптивно-розвиваючої концепції само менеджменту для 

управління соціальною роботою. 

 

 Питання для дискусії. 
   1. У чому полягає різниця міжменеджеом і підприємцем ? 

   2. Який менеджер буде успішним – експериментатор чи        консерватор?  

       Обґрунтуйте свою думку. 

   3. Чому менеджери мусять мати позитивний погляд на речі ? 

   4.Які риси менеджера допомагають йому створити команду-      

переможницю?Обгрунтуйте відповідь. 

   5. Чим зумовлюється актуальність самоменеджменту в роботі керівника установи 

соціальної роботи?  

 

                         Індивідуальні навчально-дослідні завдання для студентів 
1. Скориставшись рекомендованими джерелами, законспектуйте основні терміни і 

поняття. Підготуйтесь до обговорення питання про сутність поняття ― 

«самоменеджмент», основну його мету та переваги. 

2. Опрацювати і проаналізувати результати тесту «Самоменеджмент: ефективність 

застосування у вашій роботі» та зробіть узагальнюючі висновки.(Див. додаток 3) 

3. Розберіться з концепціями самоменеджменту, визначте основну мету, переваги і 

недоліки кожної концепції.(оформити у вигляді таблиці) 

4. Запишіть функції самоменеджменту за концепцією Лотара Зайверта. Намалюйте 

―коло правил самоменеджменту. 

5. Зробіть аналіз використання свого часу. Визначте втрати часу, а також запропонуйте 

заходи щодо їх усунення. 

6. Визначте свій соціотип і своє місце в організації чи колективі. 

7. Прокоментуйте, чому видатні вчені надавали величавого значення самоменеджменту в 

житті людини? 

8. Заповнити та проаналізувати дані таблиці.  

 

Таблиця «Рекомендовані методи та прийоми самоменеджменту» 

 

Функція самоменеджменту Методи Результат 
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1.Постановка цілей Визначення мети, 

ситуаційний аналіз, 

цільові стратегії та методи 

досягнення успіху, 

формулювання мети 

Мотивація, усунення 

слабких сторін, 

розпізнавання переваг, 

концентрація зусиль на 

вузьких місцях, 

з’ясування та фіксація 

термінів і найближчих 

кроків 

2.Планування 

використання часу 

  

3.Прийняття рішення   

4.Організація і реалізація   

5.Самоконтроль   

6.Інформація і комунікація   

 

Підготовити реферати на теми : 

 

1. Само менеджмент – це особиста проблема кожної людини, чи необхідна участь 

організації? 

2.  Порівняйте різні концепції само менеджменту. У чому їхня відмінність і подібність? 

3.  Методики визначення якостей менеджера. 

4. Робота з управлінськими обмеженнями керівника. 

       5.Планування часу керівника. 

       6.Шляхи та засоби планування власного часу. 

7.Управління часом (тайм-менеджмент) як складова самоменеджменту. 

8.Значення інформації та комунікації в реалізації само менеджменту. 

 

Рекомендована література:  
 

1. Адаир Д. Искусство управлять людьми и самим собой / Джон Адаир. – М.: Эксмо, 

2006. 

2. Бишоф А., Бишоф К. Самоменеджмент. – М.: ОМЕГА-М, 2006 

3. Болотова А. Психология организации времени / А. Болотова [учеб. пос. для вузов]. – 

М.: Аспект Пресс, 2006. 

4. Газилишин В. Відчуття втрати часу у кризових ситуаціях / В. Газилишин // Практична 

психологія та соціальна робота. – №11. – 2006. – С.24-25. 

5. Зайверт Л. Ваше время в ваших руках / Л. Зайверт. – М.: Аспект Пресс, 1991. 

6. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: 

начальний посібник. – К.: Каравела, 2007. – 296 с.  

7. Маурик Джон ван. Эффективный стратег: Пер. с англ. − М. Инфра − М, 2002. − 208с. 

8. Моргенстерн Дж. Тайм менеджмент / Джулия Моргенстерн. – М. : “Деловая книга”, 

2001. – 264с. 

9. Основатели эффективных компаний. Психологический анализ и практические 

рекомендации для предпринимателей / [под ред. М. Фрезе]. – Х.: Изд-во 

Гуманитарный центр, 2006. – 336с. 

10. Штепа О. С. Теорія самоменеджменту / О. С. Штепа // Соціальна психологія. – 2010. – 

№ 3 (41), травень. – С. 111–124. 
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СЕМІНАРСЬКЕ  ЗАНЯТТЯ № 12 

 

ТЕМА : «Культура управління і ефективність менеджменту соціальної 

роботи» 

Мета – сформувати розуміння концепцій визначення ефективності менеджменту та 

ознайомити студентів з впливом організаційної культури на ефективність управління 

 

ПЛАН 
1. Поняття «ефективність управління соціальною роботою». 

2. Ефективність менеджменту соціальної роботи та її види. 

3. Загальні критерії ефективності менеджменту соціальної роботи. 

4. Спеціальні критерії ефективності менеджменту соціальної роботи. 

5. Культура управління та її види. 

 

Методичні рекомендації щодо вивчення питань теми семінару 
Відповідаючи на перше питання слід зазначити, що зазвичай під ефективністю управління 

розуміють відношення його корисних результатів до обсягу використаних (або витрачених) на 

їх досягнення ресурсов. Тому проблема визначення ефективності управління полягає 

насамперед у розумінні його результатів, тобто об'єктивних фактів соціального управління. 

Ефективність менеджменту – це показник управлінської діяльності, що визначається 

як співвідношення отриманих результатів від реалізації певних управлінських рішень в 

організації до витрат, які супроводжують їх одержання. 

Розрізняють ефективність: внутрішню - з точки зору використання внутрішніх 

можливостей установи чи організації або з точки зору управління внутрішніми ресурсами; 

зовнішню - з точки зору використання зовнішніх можливостей установи (організації); загальну 

— як композицію двох її складових: внутрішньої і зовнішньої ефективності; ринкову, яка 

показує повноту задоволення потреб споживачів порівняно з альтернативними способами їх 

задоволення; стратегічну, що відображає міру досягнення цілей установи або організації; 

тактичну, яка демонструє економічність засобів перетворення ресурсів у процесі 

виробництва або надання послуг з боку персоналу установи або організації.). 

Третє питання слід розпочати з того, що критерії загальної соціальної ефективності 

покликані виводити систему менеджменту соціальної роботи на нагальні проблеми 

суспільства та відображати управлінський рівень їх розв'язання. Вони охоплюють не тільки 

результати власного суспільного виробництва, а й соціальні наслідки споживання відповідних 

матеріальних і духовних продуктів, не тільки економічні явища, а й соціальні (у вузькому 

розумінні), духовно-ідеологічні, психологічні, політичні, історичні, екологічні та демографічні, 

тобто весь спектр явищ, необхідних для нормальної життєдіяльності людей, суспільства в 

цілому чи його найважливіших підсистем 

Під час підготовки четвертого питання необхідно розкрити сутність критеріїв 

спеціальної ефективності систем менеджменту соціальної роботи, що розкривають організацію 

й функціонування власне керуючих підсистем. У цьому разі аналіз і оцінювання здійснюються 

в межах самих суб'єктів (органів) управління соціальною роботою або їх певних (великих) 

ланок, що охоплюють своїм управлінським впливом ті чи інші керовані об'єкти, наприклад, 

окремі галузі соціальної сфери або цілісні функції соціального управління, певні території, 

корпорації, установи, фірми, підприємства тощо. 

Підготовка п’ятого питання потребує ознайомлення з культурою управління та її впливом 

на ефективніст управління. Культура управління – це рівень практичних досягнень в 

інформатиці, організації, техніці, технології, методах, в умовах управлінської праці, в 

спілкуванні між працівниками, в підготовці кадрів. Видами культури управління є: 

інформаційна культура, організаційна культура,соціальна культура, економічна культура, 
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соціально-психологічна культура,правова культура, технічна культура Поняття культури 

управління відноситься до рівневих або ступеневих, тобто рівень культури може бути 

низьким, середнім і високим. 

 

Питання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте основні результати  управління в сфері соціальної роботи. 

2. Що таке ефективність менеджменту соціальної роботи та які її види? 

3. Назвіть загальні критерії ефективності менеджменту соціальної роботи. 

4. Визначте спеціальні критерії ефективності менеджменту соціальної роботи. 

5. Що таке культура управління та які її види? 

6. У чому полягає відмінність між так званими внутрішньою і зовнішньою культурами 

організації? 

7. Поясніть, що розуміється під терміном «корпоративна культура»? 

8. Поясніть сутність індивідуальної, групової та організаційної ефективності. 

 

                                                     Питання для дискусії. 
   

1.  Що є раціональним для організації соціальної сфери : набирати персонал із зовнішніх чи 

внутрішніх джерел ? 

2.  Які б ви визначили критерії ефективності менеджменту організацій соціальної сфери.  

3. Особливості оцінки різновидів ефективності. 

4.Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. 

5.Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. 

 

                         Індивідуальні навчально-дослідні завдання для студентів 

 
     1. Продемонструйте знання конкретних критеріїв ефективності менеджменту   соціальної 

роботи. 

2. Наведіть приклади показників соціальної ефективності менеджменту. 

3. Які ви знаєте фактори, що впливають на ефективність менеджменту в організації 

соціальної сфери. Відповідь обґрунтуйте. 

4. Виберіть афоризм (із опрацьованих літературних джерел), в якому найповніше 

розкрито сутність цієї теми. 

 

Підготовити реферати на теми : 

 
1. Сутність механізмів взаємозв’язку  управління й суспільства. 

2. Підвищення загального рівня ефективності управлінської діяльності – найважливіше 

завдання для України на початку ХХ1 ст. 

3. Ефективність управління як основна рушійна сила суспільного прогресу. 

4. Характеристика системи показників, що відображають економічну, організаційну та 

соціальну ефективність менеджменту. 

5. Методи оцінки ефективності соціальної роботи. 

6. Складові частини організаційної культури. 

7. Класифікація форми культури. 

8. Типи української організаційної культури. 

 

Рекомендована література 
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1. Афанасьєв М. Основи менеджменту: Навч.- метод. посіб. / Харківський держ. 

економічний ун- т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. — 481с. 

2. Баєва О. В. Основи менеджменту: Практикум/ О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. 

Згалат-Лозинська. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 522 с. 

3. Вершигора Е. Менеджмент: Учебное пособие/ Евгений Вершигора,. - М.: Инфра-М, 

2004. - 256 с. 

4. Виханский О. Менеджмент: [Учебник]/ О. С. Виханский, А. И. Наумов. - [2-е изд.]. - 

М.: Фирма "Гардарика", 2003. - 415 с. 

5. Галицкий В.П Забезпечення ефективної діяльності організації.К., 2002. 

6. Герчикова И. Менеджмент: Учебник : [Для экон. спец. вузов]/ Ирина Герчикова,. - 2-е 

изд., перераб. и доп.. - М.: Банки и биржи, 2002. - 478 с. 

7. Гріфін Р. Основи менеджменту: Підручник для студ. екон. спец./ Рикі Гріфін, 

Володимир Яцура,. - Львів: БаК, 2001. - 605 с. 

8. Єрмошенко М. Менеджмент: Навчальний посібник/ Микола Єрмошенко, Сергій 

Єрохін, Олег Стороженко,; Національна академія управління. - К.: Національна академія 

управління, 2006. - 655 с. 

9. Кузьмін О. Основи менеджменту: Підручник/ Олег Кузьмін, Ольга Мельник,. - К.: 

Академвидав, 2003. - 414 с. 

10. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика: 

начальний посібник. – К.: Каравела, 2007. – 296 с.  

11. Мартиненко М. Основи менеджменту: Підручник/ Микола Мартиненко,. - К.: 

Каравела, 2005. - 494 с. 

12. Осовська Г. Основи менеджменту: Підручник/ Галина Осовська, Олег Осовський,. - 3-

е вид., перероб. и доп.. - К.: Кондор, 2006. - 661 с. 
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 «Менеджмент соціальної роботи» 

 
1. Соціальна політика – основа управління соціальними системами і процесами. 

2. Сутність категорій «управління», «менеджмент», «керівництво», «адміністрування». 

 3. Загальна характеристика моделей менеджменту. Особливості побудови вітчизняної     

моделі менеджменту. 

4. Основні завдання курсу «Менеджмент соціальної роботи».  

5.  Менеджмент соціальної роботи як різновид соціального управління. 

6.  Поняття та основні особливості менеджменту соціальної роботи. 

7.  Об’єкт та суб’єкт в соціальному менеджменті, їх взаємозв’язок. 

8.  Наукові підходи щодо вивчення проблем управління. 

9.  Структура системи менеджменту соціальної роботи. 

10.  Нова роль менеджменту соціальної роботи  в умовах ринкових перетворень. 

11. Принципи наукового управління працею Ф. Тейлора: школа наукового управління. 

12.  Етап адміністративно-бюрократичного підходу в розвитку менеджменту (адміністративна   

школа управління). 

13.  Причини появи та особливості «школи людських відносин». 

14.  Причини появи та особливості «школи поведінкових наук». 

15. Інтегровані підходи до управління. 

16. Менеджмент людських ресурсів – сучасний вид менеджменту. 

17. Сутність управлінської праці менеджерів соціальної роботи та їх складові елементи. 

18. Класифікація менеджерів. Визначення терміну «менеджер». 

19. Рівні управління, класифікація рівнів управління за Парсонсом. 

20. Основні обов’язки та функції менеджерів. 

21. Менеджер як професія, управлінські ролі за визначенням  Мінцберга. 

 22. Підходи до підготовки менеджерів в сучасному світі. 

 23. Соціальний менеджер, його функціональні обов’язки та рольові дії. 

 24. Поняття організації як системи, її місце в системі управління. 

 25. Загальна характеристика організацій. 

 26. Термін «організація» в теорії управління. 

 27. Внутрішнє середовище організації. 

 28. Зовнішнє середовище організації. 

 29. Соціальне середовище організації, його складові. 

 30. Формальні і неформальні організації, передумови їх виникнення та сутність. 

 31. Сутність та особливості соціальних служб як соціальних організацій. 

 32. Життєвий цикл організацій соціальної сфери. 

 33. Природа організаційних змін. 

 34. Управління змінами 

 35. Використання участі робітників в управлінні для здійснення змін. Подолання опору 

змінам.. 

 36. Поняття інновацій. Класифікація та опис інновацій. 

  37. Інновації в соціальній роботі. Соціальні інновації. 

  38. Подолання перешкод при впровадженні інновацій. Етика просування інновацій. 

  39. Сутність поняття «супервізія». 

  40. Мета, завдання та основні функції супервізії. Типи супервізії. 

  41. Базові цінності супервізії. 

  42. Етичні та юридичні принципи супервізії. 

  43. Значення супервізії у підготовці соціальних працівників. 

  44. Особливості взаємодії супервізора та супервізованого. 

  45. Основні функції супервізора. 

  46. Роль та основні елементи кадрової політики в системі менеджменту соціальної роботи. 
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  47. Специфіка категорій «робоча сила», «персонал», «кадри», «сукупний соціальний 

працівник» в системі менеджменту соціальної роботи. 

  48. Сутність та складові кадрового потенціалу менеджменту соціальної роботи. 

  49. Особливості практичної діяльності менеджера з персоналу в системі установ соціальної 

роботи. 

  50. Поняття комунікації та її роль в системі управління. Види комунікацій. 

  51. Комунікаційний процес, його елементи та етапи. 

  52. Інформація як організаційний ресурс. Види інформації. 

  53. Перешкоди на шляху до ефективних комунікацій. 

  54. Роль інформації у забезпеченні діяльності соціальної служби. 

  55. Визначення понять «закон», «закономірність» та «тенденція». Сутність поняття «закон    

менеджменту соціальної роботи». 

  56. Класифікація та зміст основних законів менеджменту соціальної роботи. 

  57. Основні закономірності менеджменту соціальної роботи та їх взаємозв’язок із законами 

управління соціальною роботою. 

  58. Сутність принципів менеджменту соціальної роботи та їх класифікація. 

  59. Поняття функцій менеджменту. Класифікація та характеристика загальних функцій 

процесу управління. 

  60. Особливості функцій менеджменту соціальної роботи. 

  61. Сутність поняття методів менеджменту. Визначення категорії «метод менеджменту 

соціальної роботи». 

  62. Загальнонаукова методологія як основа системи методів. 

  63. Конкретні (або специфічні) методи менеджменту соціальної роботи, їх класифікація. 

  64. Методи організації спільної діяльності людей : адміністративні методи менеджменту. 

  65. Методи організації спільної діяльності людей : економічні методи менеджменту. 

  66. Методи організації спільної діяльності людей : соціально-психологічні методи 

менеджменту. 

  67. Сутність, види та характеристика колективів (груп) 

  68. Функції трудового колективу. 

  69. Типи взаємовідносин в колективі. 

  70. Роль керівника встановленні колективу.  

  71. Форми влади і типи впливу. 

  72. Природа конфлікту в організації. 

  73.  Управління конфліктною ситуацією. Способи розв’язання конфліктних ситуацій. 

  74.  Самоменеджмент як модель саморозвитку менеджерів із соціальної роботи. 

  75. Основні концепції самоменеджменту, їх загальна характеристика. 

  76.  Ефективність менеджменту соціальної роботи. Основні аспекти щодо визначення 

результативності управління. 

 77. Класифікація критеріїв ефективності системи менеджменту соціальної роботи. 

 78. Основні методи аналізу і оцінювання ефективності менеджменту соціальної  роботи. 

 79. Культура управління та її види. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Рекомендована література 
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     Додаток 1. 

 

Ситуація «ЗАГУБЛЕНІ В ОКЕАНІ» 

1. Правила: Кожний член групи отримує наступну інструкцію і має виконати завдання 

на протязі 15 хвилин. 

2. Мета ігри – прийняття групового рішення, аналіз, моделювання ситуації при 

розв’язанні групової задачі; взаємостосунки серед учасників, керівництво та домінування у 

групі.  

3. Умови. Ви дрейфуєте на яхті у Тихому океані. Яхта зазнала пошкоджень  і почала 

повільно тонути. Через зіпсовані основні навігаційні прибори, Ви не знаєте свого точного 

місцезнаходження, але за Вашими оцінками відстань до найближчої землі дорівнює 

приблизно одній тисячі миль  у південно-західному напрямку. Нижче поданий список 15 

предметів, які залишились цілими і не зіпсованими. Додатково до цих предметів ви маєте 

рятувальний пліт з веслами, де вистачить місця для всіх членів вашої команди, а також всі 

перераховані нижче предмети.  Через декілька хвилин ви займете свої місця на ньому, але 

спочатку потрібно вирішити, які речі ви візьмете з собою з яхти.  

У ваших кишенях вже є пачка цигарок, декілька коробок сирників та декілька грошових 

банкнот.  

Нижче наведено перелік ще 15 предметів, які є на яхті. На жаль, ви не можете взяти всі. 

Вам можна взяти на пліт тільки 6 із них, найважливіших, на вашу думку. 

Ваша задача – сформулювати рішення групи і розмістити в порядку важливості 15 

предметів,  що потрібні для виживання. Ваша група буде застосовувати метод групової згоди 

(консенсусу) для ухвалення рішення. Це значить, що порядок розміщення кожного з 15 

предметів має бути схвалений кожним членом групи до того, як це рішення стане частиною 

загального рішення. Спільної думки досягти важко, і не кожне рішення про потребу 

предмету одержить повне схвалення. Постарайтесь, однак, усією групою скласти один 

список, з яким усі члени групи, хоча б частково, але погодилися б. 

Ось деякі поради для досягнення одностайного рішення. 

1. Не сперечайтеся з приводу вашої власної думки. Підходьте до розв’язання задачі 

логічно. 

2. Не змінюйте своєї думки тільки для того, щоб досягти згоди й уникнути конфлікту. 

3. Уникайте таких методів  зниження конфліктності, як мажоритарне голосування, 

усереднення або компроміси при ухваленні рішення. 

4. Погляньте на розходження в поглядах як на перевагу, а не перешкоду для ухвалення 

рішення.  

Задача: 

15 нижче перерахованих предметів оцінити відповідно до їх значення щодо виживання. 

Поставте цифру 1 у самого важного предмета; цифру 2 – у другого за значенням і так далі до 

п’ятнадцятого, найменш важного для вас. Спочатку зробіть індивідуальну оцінку, потім 

групову. Далі оцініть результат за еталоном, який представлений експертами ЮНЕСКО. 

 

 

 

 

 

Результати рекомендується занести у таблицю 
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 № 

п/п 

 

 

Найменування 

предмету  

Індивідуальна 

оцінка 

Групова 

оцінка 

Еталон 

1. Дзеркало для гоління    

2.  Каністра з 25 л води    

3. Протимоскітна сітка    

4. Триденний набір продуктів    

5. Карти Тихого океану    

6.  Надувна подушка    

7. Каністра з 10 л суміші 

масла і бензину 

   

8. Маленький радіоприймач    

9. Хімічна речовина для 

відлякування акул 

   

10. 10 м кв. непрозорої плівки    

11. 1 л рому міцністю 80*    

12. 20 м нейлонової мотузки    

13. Дві коробки шоколаду    

14. Рибальська снасть     

15. Секстант     

  

 

Методичні пояснення до проведення гри-ситуації. 

Навчальну групу розділяють на мікрогрупи по п’ять осіб. Кожній групі надане право 

придумати собі якусь романтичну назву, пов’язану з мандрівками, оскільки через декілька 

хвилин вони вирушать у морську подорож на яхті. Кожна команда отримує умови гри – на 

ознайомлення ситуації дається дві-три хвилини. 

Після цього перед мікрогрупами ставлять завдання: спочатку кожен член команди має 

індивідуально проранжувати  предмети, заповнивши відповідний стовпчик таблиці, і тільки 

потім команда приступає до вироблення колективного рішення. На виконання завдання 

надано 30 хвилин. 

 

Додаток 2 

 

ТЕСТ № 1 

ЧИ ГОТОВІ ВИ БУТИ ЕФЕКТИВНИМ МЕНЕДЖЕРОМ? 

Уявіть собі, що Ви керуєте групою працівників і перед Вами виникають різні ситуації, які 

вимагають Вашої реакції і дій. 

Із пропонованих Вам чотирьох варіантів вирішення ситуації виберіть один – той, який, 

на Ваш погляд, найбільш ефективний. 

1. Якщо на роботі треба виконати важливі, складні і неприємні функції, то я: 

а) виконаю цю роботу сам 

б) доручу виконати це завдання як покарання самому ледачому працівнику 

в) буду довго вагатися, перш ніж попрошу підлеглого виконати цю роботу 

г) попрошу кого-небудь з підлеглих зробити цю роботу 

2. Якщо мій начальник покритикує мене, то я: 

а) дуже засмучуся 

б) покажу начальнику, у чому він не правий 

в) постараюся отримати щось корисне з критики 

г) вибачуся за свій вчинок 
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3. Якщо мій підлеглий не справляється зі своїми функціональними обов’язками, то я: 

а) дочекаюсь, поки він не зробить великої помилки 

б) перш ніж звільнити його, зроблю все можливе, щоб допомогти йому працювати 

нормально 

в) буду відкладати звільнення цього працівника як можна довше 

г) позбудуся нездатного працівника якомога швидше 

4. Якщо мені підвищили зарплату не настільки, наскільки я очікував, то я: 

а) виразно висловлю начальнику все, що думаю з цього приводу 

б) промовчу 

в) нічого не скажу, але знайду інші способи показати начальнику свою незадоволеність 

г) запитаю начальника, чому мені не підвищили зарплату на більшу суму 

5. Якщо працівник ігнорує мої вказівки і після третього попередження, то я: 

а) спробую доручити йому іншу роботу 

б) буду наполягати на своєму, поки робота не буде виконана 

в) скажу йому, що якщо і зараз робота не буде виконана, то його буде звільнено 

г) спробую якимсь іншим чином пояснити підлеглому, чого я домагаюся 

6. Якщо начальник відкидає мою хорошу пропозицію, то я: 

а) запитаю, чому він це робить 

б) мовчки піду і дуже засмучуся 

в) спробую через якийсь час знову висловити цю пропозицію 

г) поміркую, як змінити форму пропозиції, щоб вона була прийнята начальником 

7. Якщо колега покритикує мене, то я: 

а) відповім йому подвійною дозою критики 

б) стану уникати його в майбутньому 

в) спробую розібратися, чи була критика обґрунтованою 

г) буду переживати з приводу того, що колега мене не любить 

8. Якщо хтось пожартує так, що я не зрозумію жарту, то я: 

а) розсміюся разом з усіма 

б) скажу, що це був нерозумний жарт 

в) скажу, що я не зрозумів жарту 

г) відчую себе дурнем 

9. Якщо хтось указує на мої помилки, то я: 

а) часом їх заперечую 

б) почуваю себе винним 

в) усвідомлюю, що всім людям властиво помилятися 

г) починаю почувати ворожість до цієї людини 

Глава 1. Поняття управління і менеджменту 15 

10. Якщо хтось, хто працює на мене, провалить справу, то я: 

а) розізлюся 

б) нізащо не скажу йому про це 

в) пораджуся з цим працівником, як краще виконати завдання 

г) подібні завдання цьому працівнику більше доручати не буду 

11. Якби мені довелося зустрітися і розмовляти з самим вищим керівником, то я: 

а) не зміг би дивитися йому в очі 

б) почував би себе ніяково 

в) злегка б нервував 

г) був би радий зустрічі 

12. Якщо підлеглий попросить мене про щось, то я: 

а) у залежності від суті питання, можливо, виконаю прохання, можливо – ні 

б) відчую себе ніяково, якщо не зроблю йому люб’язність 

в) ніколи не стану виконувати ніяких прохань, щоб не створювати прецеденту 

г) завжди піду назустріч  
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Ключ до тесту: по табл.1 визначте кількість балів за відповідні варіанти відповідей на 

питання тесту, потім – загальну суму балів. 
 

Таблиця 1 

 

 

   № питання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Варіанти 

відповідей і 

бали, що 

нараховуються 

а 3 0 0 0 2 3 0 2 1 0 0 3 

б 0 1 3 1 0 0 1 0 2 1 1 1 

в 1 3 2 2 1 1 3 3 3 3 2 0 

г 2 2 1 3 3 2 2 1 0 2 3 2 

 

Оцінка результатів: 

– менше 15 балів – оцінка “погано”: за своїм характером Ви більше виконавець, ніж керівник, 

тому перш ніж зайняти керівну посаду, оцініть всі плюси і мінуси професії менеджера; 

– 15-21 бал – оцінка “задовільно”: у Вас є необхідні якості, щоб стати досить кваліфікованим 

керівником, якщо будете більше прислухатися до думки керівництва і підлеглих, 

використовувати колективні форми прийняття рішень, створювати і зміцнювати добрі 

традиції в колективі; 

– 22-28 балів – оцінка “добре”: у Вас гарні організаторські якості, уміння сконцентруватися 

на найбільш важливих задачах, Ви умієте відрізнити головне від другорядного, готові 

вирішувати виниклі проблеми; 

– 29-36 балів – оцінка “відмінно”: у Вас є необхідні дані і здібності, щоб вивести підрозділ зі 

складної ситуації, Ви не уникаєте гострих ситуацій, не боїтеся конфліктів і стягнень, 

прагнете до перетворень, орієнтовані на ділову кар’єру, але Вам належить бути менш 

категоричним в оцінках і судженнях. 

 

Щоб стати менеджером, насамперед, необхідно знати: 

– що таке менеджмент, його принципи і стратегію; 

– техніку і технологію менеджменту і порядок їх використання; 

– якими якостями повинен володіти менеджер, стилі й етику керівництва; 

– правила організації праці менеджера; 

– культуру і психологію менеджменту; 

– що являє собою бізнесмен, підприємець як особистість; 

– що таке ризик у бізнесі і його раціональні межі; 

– структуру фірм, корпорацій, організацій і підприємств, а також способи її   

удосконалювання; 

– що таке неформальна структура організації і як її використовувати в роботі; 

– що таке комерційна (економічна) інформація і як вона використовується в бізнесі; 

– як оцінити ринкову ситуацію, вибрати мету і сформулювати задачі організації; 

– як планується й організується діяльність підприємства; 

– як розробити, прийняти і реалізувати оптимальне управлінське рішення; 

– як координувати, контролювати й оцінювати дії підлеглих по досягненню поставлених 

перед ними 

цілей і задач; 

– як стимулювати і винагороджувати персонал за його роботу; 

– сутність, призначення і способи здійснення маркетингу; 

– як просувати товар на ринку і стимулювати продаж; 

– що таке біржі, їхні види і місце в бізнесі. 
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 Додаток 3. 

ТЕСТ . САМОМЕНЕДЖМЕНТ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ У ВАШІЙ РОБОТІ 

1. Я резервую на початку робочого дня час для підготовчої роботи, планування. 

2. Я передоручаю все, что может быть переподоручено. 

3. Я письмово фіксую задачі та цілі із зазначенням строків їх реалізації. 

4. Кожний офіційний документ я намагаюсь обробляти один раз і остаточно.  Кожного дня 

я складаю список наступних справ та упорядковую їх за пріоритетами. У перше чергу я 

роблю те, що є найбільш важливим. 

6. Свій робочий день я намагаюсь, якщо можна, звільнити від сторонніх телефонних 

розщмов, незапланованих відвідувачів та зненацька скликаних нарад. 

7. Своє денне навантаження я намагаюсь розподілити у відповідності із графіком моєї 

працездатності. 

8. У моєму плані часу є «вікна», що дозволяють реагувати на актуальні проблеми. 

9. Я намагаюсь направити свою активність таким чином, щоб у першу чергу зосередитись 

на небагатьох «життєво важливих» проблемах. 

10. Я вмію говорити "ні", коли на мій час претендують інші, а мені необхідно виконати 

більш важливі справи. 

Самооцінка в балах: 0 — майже ніколи; 1 — иноді; 2 — часто; 3 — майже завжди. 

Якщо ви тепер підіб’єте бали, які ви набрали у результаті перевірки вашого робочого 

стилю, то отримаєте наступні результати: 

0-15 балів — ви не плануєте свій час і знаходитесь під владою. Деяких цілей ви досягаєте, 

якщо складаєте список пріоритетів та дотримуєтесь його; 

16 -20 балів — ви намагаєтесь заволодіти своїм часом, але не завжди є досить 

послідовними, щоб мати успіх; 

21 -25 балів — у вас хороший самоменеджмент; 

26-30 балів — ви можете слугувати взірцем кожному, хто хоче навчитися раціонально 

використовувати свій час. 

 

Додаток 4. 
Вимоги до написання есе 

 

Досить ефективним, що активізує студентський потенціал, методом контролю й пере-

вірки знань більш високого порядку (за схемою: аналіз, синтез, творче застосування знань і 

оцінка) є есе.  

У перекладі з англійської, есе (essay) означає «нарис», «твір»,  «спробу самостійного 

аналізу» та «обґрунтування теоретичної гіпотези». Есе (фр. essai «спроба, проба, нарис», від 

лат. exagium «зважування») — літературний  жанр прозового твору невеликого обсягу й 

вільної композиції. 

Есе виражає індивідуальні враження й міркування автора з конкретного приводу або 

предмета й не претендує на вичерпне трактування. Відносно обсягу й функції межує, з 

одного боку, з науковою статтею й літературним нарисом (з яким есе нерідко плутають), з 

іншого боку — з філософським трактатом.  

Індивідуалізація сучасних суспільних відносин та, як наслідок,  індивідуалізація сучасної 

професійної освіти відкриті для застосування нових ефективних форм діяльності, в т.ч. 

навчальної. Ось чому есе (трансформований, адаптований, змінений жанр літератури) 

набуває все більшої популярності як  вид письмової самостійної роботи українського 

студента, а саме: як твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає 

індивідуальні враження, міркування з конкретного питання, проблеми й свідомо не 

претендує на повноту й вичерпне трактування теми.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Есе припускає вираження автором своєї точки зору, особистої суб'єктивної оцінки 

предмета міркування, дає можливість нестандартного (творчого), оригінального висвітлення 

матеріалу; часто це розмова вголос, вираження емоцій та образність.  

Тому, головна місія та мета есе – це самостійне бачення студентом проблеми, питання, 

теми на підставі опрацьованого матеріалу та аргументів, у відповідності до обраного підходу, 

стилю тощо.  

Застосування есе сприяє більш чіткому й грамотному формулюванню думок, допомагає 

розташовувати ці думки в логічній послідовності, припускає вільне володіння мовою 

термінів і понять, розкриває глибину й широту навчального матеріалу, вчить використати 

приклади, цитати, необхідні аргументи за  відповідною темою. 

Аналізуючи закордонний і вітчизняний досвід застосування есе, можна говорити про 

імовірні чотири форми використання його, а саме: 

1) есе — самостійна творча робота із запропонованої викладачем теми або переліку тем 

для самостійного вибору студентами (виконується як домашня, позааудиторна робота);  

2) есе — 30-хвилинна контрольна (або самостійна) робота з вивченого навчального 

матеріалу та в межах аудиторних умов;  

3) есе — 10—15-хвилинний вільний твір для закріплення й опрацювання нового 

матеріалу (звичайно, пишеться наприкінці заняття або наприкінці етапу заняття, в умовах 

аудиторної діяльності);  

4) есе — 5-10-хвилинний вільний твір з метою підведення підсумків аудиторного заняття 

й фіксування сформованих на занятті  думок і висновків по темі (найчастіше дається 

завдання написати, що студенти довідалися по новій темі, або сформувати одне питання, на 

яке вони так і не отримали відповіді). 

 

НОТАТКИ 

на полях 
Есе – це творчий індивідуалізований навчальний процес 

 

ЕСЕ - це самостійна письмова робота на тему, запропоновану викладачем (тема може 

бути запропонована також студентом, але обов'язково повинна бути погоджена з 

викладачем).  

Мета есе полягає в розвитку навичок самостійного творчого мислення й письмового 

послідовного викладу власних думок. Писати есе надзвичайно корисно, оскільки це дозволяє 

авторові навчитися чітко й грамотно формулювати думки, структурувати  інформацію, 

використовувати основні категорії аналізу, виділяти причиново-наслідкові зв'язки, 

ілюструвати поняття відповідними прикладами, аргументувати свої висновки; володіти 

науковим стилем мовлення.  

Есе повинне містити: чіткий виклад суті поставленої проблеми, включати самостійно 

проведений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій і аналітичного інструментарію, 

розглянутого в рамках дисципліни, висновки, що узагальнюють авторську позицію з 

поставленої проблеми.  

Залежно від специфіки дисципліни, форми есе можуть значно диференціюватися. У 

деяких випадках це може бути аналіз наявних статистичних даних з досліджуваної 

проблеми, аналіз матеріалів із засобів масової інформації й використання досліджуваних 

моделей, докладний розбір запропонованого завдання з розгорнутими думками, підбір і 

детальний аналіз прикладів, що ілюструють проблему тощо. 

Процес написання есе можна уявити як ланцюжок, послідовність  певних елементів, 

етапів, процесів. Для студентів важливими є такі процеси та елементи.  

Конспектування, особливо при читанні, є стратегічним інтелектуальним вмінням, а не 

механічним спрощеним  викладенням авторської думки, позиції. Конспектуючи, студент 

відбирає відповідний матеріал та розвиває своє розуміння теоретичних положень, 

емпіричних даних, тобто факти такого роду, які або підтверджують, або спростовують. При 

читанні текстів студент робить помітки та порівнює одне з другим, відзначає те, що буде 
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корисним в подальшій роботі або є більш цікавим, змістовним з теоретичного чи 

емпіричного підходів.  

Іншими словами, студент формує свої нотатки для побудови перехресного посилання, 

виходячи з власних позицій, а також враховуючи власноручні коментарі відносно 

проголошеного іншими.  

Що читати? Важливим є підбір матеріалу для читання: з кожної конкретної теми 

потрібно спочатку прочитати дві або три ключові статті, книги, в яких подаються зрозумілі 

концептуальні рамки або теоретична аргументація чи наводяться всебічні емпіричні дані. 

Таке стратегічне читання сформує певні основні орієнтири щодо теми (враховуючи різні 

судження, інтерпретації), слугуватиме фундаментом для цілеспрямованого подальшого 

читання. 

Залежно від тематики важливим є включення до списку літератури для читання одного 

або двох тематичних досліджень, що мають протилежні спрямування. Ефективне 

використання тематичних матеріалів та даних допоможуть студенту попередити типову 

помилку – надмірне використання узагальнень в есе. 

Тема есе. Аналіз протиріч, розгляд тематичних досліджень, формування проблеми 

дозволяють студенту визначити тему есе. Тема, питання та завдання, що постали перед 

студентом в процесі розмірковування над есе потребують аналітичних відповідей, тобто 

пошуку пояснення: чому щось відбувається / з якої причини / як це відбувається / процеси, 

механізми.  

При виборі теми перш за все студент має переконатися, що він правильно сформував та 

зрозумів її. Оскільки тема може бути інтерпретована по-різному, для її висвітлення існує 

кілька підходів. Отже, студенту потрібно обрати один варіант інтерпретації або підходу, аби 

мати можливість обґрунтувати своє бачення проблеми.  

Виходячи з рішення студента про те, якою є гіпотеза роботи, потрібно скласти  план 

відповіді та структуру есе. 

Структура есе 

Побудова есе — це відповідь на питання або розкриття теми, що засновано на класичній 

системі доказів.   

1. Титульний аркуш (заповнюється за рекомендованим зразком);  

2. Вступ: місія1 студента щодо розгляду теми есе, його авторське бачення2 — гіпотеза3 

або сутність та обґрунтування вибору цієї теми. Мета та завдання роботи — очікуваний 

результат роботи в цілому та конкретні результати, які будуть отримуватися в ході розкриття 

теми. На цьому етапі дуже важливо правильно сформулювати питання, на які ви 

збираєтеся знайти відповідь у ході свого дослідження. При роботі над вступом можуть 

допомогти відповіді на наступні питання: «Чи потрібно давати визначення термінам, що 

пролунали в темі есе?», «Чому тема, яку я розкриваю, є важливою в даний момент?», «Які 

поняття будуть залучені в мої міркування?», «Чи можу я розділити тему на трохи більше 

дрібних підтем?» і т. д.   

3. Основна частина: теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання. 

Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з 

наявних даних, інших аргументів і позицій щодо питання. У цьому полягає основний зміст 

есе й це являє собою головні труднощі. Тому важливе значення мають підзаголовки, на 

основі яких здійснюється структурування аргументації; саме тут необхідно обґрунтувати 

(логічно, використовуючи дані або строгі міркування) пропоновану тезу. Там, де це 

                                                 
1 Місія  від англ. mission - покликання, певна ідея, що  несе в собі   підставу для  подальшого формування 

гіпотези. 
2 Бачення — проникливість, певна гострота, що  несе вагомість суб’єктивності підходу до розгляду проблеми в 

есе. 
3 Гіпотеза від анг. Hypothesis - припущення, задум, намір, який несе авторську суб’єктивність і  приймається за 

предмет дослідження. 
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необхідно, як аналітичний інструмент можна використати графіки, діаграми й таблиці. 

Залежно від поставленого питання аналіз проводиться на основі наступних категорій:  

причина — наслідок, загальне — особливе, форма — зміст, частина — ціле,  сталість — 

мінливість. У процесі побудови есе необхідно пам'ятати, що один параграф повинен містити 

тільки одне твердження й відповідний доказ, підкріплений графічним або ілюстративним 

матеріалом. Отже, наповнюючи розділи аргументацією, необхідно в межах параграфа обме-

жити себе розглядом однієї головної думки. Добре перевірений спосіб побудови есе – 

використання підзаголовків для позначення в головній частині ключових моментів 

аргументованого викладення. Сукупність підзаголовків допомагає побачити те, що пропонує 

зробити студент (чи є добрим його бачення). Ефективне використання підзаголовків – не 

тільки визначення основних пунктів, які студент бажає висвітлити, це також наявність логіч-

ності у висвітленні теми есе.  

4. Висновок: узагальнення й аргументовані висновки до теми й т. д. Підсумовує есе 

або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в основній частині. 

Методи, що рекомендують для складання висновку: повторення, ілюстрація, цитата. 

Висновок може містити такий дуже важливий, що доповнює есе, елемент як вказівка на 

застосування дослідження, на розвиток  взаємозв'язків з іншими проблемами. 

Як підготувати й написати текст есе? 
Якість будь-якого есе залежить від трьох взаємозалежних складників, таких як: 

o вихідний матеріал, що буде використаний (конспекти прочитаної літератури, 

лекцій, запису результатів дискусій, власні міркування й накопичений досвід з даної 

проблеми);  

o якість обробки наявного вихідного матеріалу (його організація, аргументація та 

докази);  

o аргументація (наскільки точно вона співвідноситься з піднятими в есе 

проблемами).  

Процес написання есе можна розбити на кілька стадій: обмірковування - планування - 

написання - перевірка - виправлення.  

Планування - визначення мети, основних ідей, джерел інформації, термінів закінчення й 

подання роботи.  Мета повинна визначати дії. Ідеї, як і мета, можуть бути конкретними й 

загальними, більше абстрактними. Думки, почуття, погляди й подання можуть бути виражені 

у формі аналогій, асоціації, припущень, міркувань, суджень, аргументів, доводів тощо.  

Джерела. Тема есе підкаже, де шукати потрібний матеріал. Звичайно користуються 

бібліотекою, Інтернет-ресурсами, словниками, довідниками. Перегляд означає редагування 

тексту з орієнтацією на якість і ефективність. Якість тексту складається із чотирьох основних 

компонентів: ясності думки, виразності, грамотності й коректності. Необхідно чітко і ясно 

формулювати ідеї, які хочете виразити, інакше вам не вдасться донести ці ідеї й відомості до 

читачів. 

Виразність — це доступність тексту для розуміння. Легше всього її можна досягти, 

користуючись логічно й послідовно ретельно обраними словами, фразами й 

взаємозалежними абзацами, що розкривають тему. 

Грамотність відбиває дотримання норм граматики й правопису. Якщо в чомусь 

сумніваєтеся, загляньте в підручник, словник або посібник зі стилістики чи дайте прочитати 

написане людині, чия манера писати вам подобається.  

Коректність — це манера письма. Писати треба полемічно, але чемно. 

Використання літератури 

При написанні есе виникає певна група труднощів через незнання того, яким чином 

використовувати літературу з цієї теми. Студент має можливість уникнути цих проблем, 

виконуючи наступне правило: при цитуванні завжди подавати  текст в лапках та формувати 

точне посилання на джерело, вказуючи номер сторінки.  

Список використаних джерел. Джерела можна розміщувати в списку одним із таких 

способів: 
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 в порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування), 

 в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, 

 у хронологічному порядку. 

Відомості про джерела, які включено до списку використаної літератури, необхідно 

подавати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць.  

Есе готово 

Викладач в присутності студента зазначає день реєстрації роботи (на титульній сторінці) 

та повідомляє день очікування оцінки. 

Рекомендований зразок титульної сторінки есе: 

 

Чернігівський національний технолгічний університет 

Навчально-науковий інститут права та соціальних технологій 

Есе з навчальної дисципліни «________________________________». 

Тема:   «________________________________  

_______________________________________________». 

 

Виконав: студент(ка) ___-го курсу  

денної (заочної) форми навчання 

_______________________________(ПІП) 

Реєстрація роботи______________ 

Оцінка ________________________ 

Викладач______________________ 

      Чернігів  20__-20__ навчальний рік 

  

Додаток 5 

Вимоги до написання та оформлення реферату 

 Вимоги до оформлення реферату: 

 текст роботи  має бути надруковано з одного боку аркуша (формат А-4)  стандартним 14 

шрифтом Times New Roman;  

 назви розділів краще набирати 14-им шрифтом (усі великі напівжирні), а пункти і 

підпункти виділяти напівжирним курсивом;  

 міжрядковий інтервал – 1,5;  

 відступ в абзацах – 1,25 см;  

 текст реферату необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 20 мм, 

правий – 15 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм;  

 нумерація сторінок зверху посередині;  

 обсяг реферату – 10-15 сторінок.  

      Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід розміщувати 

безпосередгньо після прешого посилання на нього в тексті. Якщо графік, схема, таблиця не 

поміщається на сторіні, де є посилання, їх подають на насупній сторінці. На кожний 

ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті. 

Вибір теми 

     Тема реферату є важливим етапом у його написанні. З переліку тем, які є 

запропонованими, необхідно вибрати саме ту, яка є найбільш цікавою, або запропонувати 

самостійно сформулювану тему  викладачеві.  

    При визначенні теми  необхідно керуватися як власним інтересом так і наявністю 

літератури з означеної проблеми. Для цього слід звернутися до бібліотечних каталогів, 

проконсультуватися  з викладачем, використати інтернет-ресурси. Якщо, на вашу думку, ви 

маєте достатньо інформації з означеної теми, можна сміливо приступати до написання 

реферату. 
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Робота над змістом 

     Зміст реферату формується у процесі роботи над інформаційними джерелами. 

Послідовність викладу теми реферату конкретизується у розкритті питань плану. Зміст 

реферату може бути простим – перелік  пунктів, чи складним – пункти поділяються на 

підпункти.  

     У процесі написання реферату, зміст може доповнюватися чи змінюватися. Необхідно в 

кінці написання реферату зробити уточнення змісту. 

Вступ 

    Обсяг вступу – 1-2-  сторінки. У ньому має бути обґрунтована  актуальність та    стан   

дослідженості  обраної проблеми в науковій літературі. У вступі  формулюють мету і 

завдання реферату, дають короткий загальний огляд наукової літератури і використаних 

джерел. 

     Обґрунтування актуальності обраної теми – це насамперед відповідь на питання: 

«Чому я вибрав цю тему реферату, чим вона мене зацікавила?» До того ж важливо пов'язати 

її з сучасними проблемами навчання і виховання студентів. 

    Оцінюючи стан дослідження наукової проблеми, треба коротко висвітлити ту низку 

відомих авторові наукових уявлень, яка склалася в педагогічній науці з цієї проблеми. 

Скажімо, у вступі реферату на тему «Теоретичні підходи до організації процесу навчання» 

варто зазначити, що існує багато психологічних підходів до орагіназції процесу навчання, 

наприклад, гуманістичний, біхевіористичний, когнітивний та ін. 

    Можна запропонувати два варіанти формулювання мети: 

1. Формулювання мети за допомогою дієслів: дослідити, вивчити, визначити, 

обґрунтувати, проаналізувати, систематизувати, висвітлити, розглянути, узагальнити 

тощо. 

2. Формулювання мети за допомогою питань. 

Завдання роботи – це конкретні сходинки (етапи) досягнення її мети. 

     У короткому огляді літератури і джерел, з якими автор працював, треба оцінити їхню 

корисність, доступність, висловити своє ставлення до їхнього змісту. 

Основна частина  
    Основний зміст роботи вміщують після вступу, починаючи з нової сторінки.    Сутність 

роботи — це викладання відомостей про предмет дослідження, необхідних і достатніх для 

розкриття сутності даної роботи . 

    У розділах основної частини подають:  

 огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень;  

 виклад загальних підходів до вирішення означеної проблеми; 

 новітні погляди на проблему; 

 відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;  

 аналіз і узагальнення результатів теоретичного чи емпіричного дослідженян.  

     В огляді літератури окреслюють основні етапи розвитку наукової думки за своєю 

проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, автор повинен назвати 

ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні 

проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності 

проведення досліджень у даній галузі.  

У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, 

теоретичного чи емпіричного дослідження. У теоретичних роботах розкривають проблеми та 

гіпотези, в експериментальних — пропонують програму та методи дослідження.  
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Далі, у наступних розділах, з вичерпною повнотою викладаються результати власних 

досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми. Автор 

повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності 

одержаних результатів, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні 

результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень. 

Розділи можна поділяти на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на 

підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію. Повні докази або 

подробиці дослідження можна розмістити у додатках.  

Висновки  
Висновки розташовують безпосередньо після викладення основного змісту роботи, 

починаючи з нової сторінки. У висновках наводять оцінку одержаних результатів 

дослідження (наукову, практичну, соціальну цінність). Ця частина містить висновки автора 

стосовно сутності проблеми, питань, що розглядались у роботі, можливих галузей 

використання здобутих результатів роботи.  

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках отриманих 

результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.  

Текст висновків можна поділяти на пункти.  

Рекомендації  
Рекомендації вміщують, якщо це потрібно, після висновків, починаючи з нової сторінки. 

У рекомендаціях визначають подальші роботи, які вважають необхідними, приділяючи 

основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження. Текст 

рекомендацій можна поділяти на пункти.  

Список використаних джерел  
Список використаної літератури, який починають з нової сторінки, завершує основну 

частину. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи, наводять після 

рекомендацій, якщо вони є. Список використаних джерел — елемент бібліографічного 

апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел. Бібліографічний опис 

складають безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних 

покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Порядкові 

номери описів у переліку є посиланнями у тексті (номерні посилання). Список використаної 

літератури складають із джерел у тому порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті 

(найбільш зручний для користування). Відомості про джерела, включені до списку, 

необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв 

праць.  

Додаток  
Додаток необхідно починати з нової сторінки. У додатках вміщують матеріал, який:  

 є необхідним для повноти роботи, але включення його до основної частини роботи може 

змінити логічне та впорядковане уявлення про роботу;  

 не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг або 

способи відтворення;  

 може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців.  

   Захист реферату має проходити  за таким планом: 

 актуальність обраної теми 

 основні тези, що розкривають тему 

 власний аналіз літературних джерел та ставлення до порушеної проблеми 

 

 

 

Критерії оцінювання рефератів 
Кожний реферат оцінюється, виходячи з аналізу сукупності таких критеріїв: 

1. Актуальність теми. 
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2. План реферату має системно розкривати обрану тему. 

3. Зміст реферату має передбачати розкриття положень  сучасних підходів до проблем 

вищої школи. 

4. Професійна специфіка. Розкриття  особливостей підготовки майбутніх соціальних 

працівників. 

5. Особистий внесок оцінюється із наявності власних аналітичних висновків та конкретних 

пропозицій щодо удосконалення підготовки фахівців у ВНЗ 

6. Використані джерела, тобто наявність достатньої кількості сучасних нормативних і 

наукових джерел. 

Примітка: реферат «скопійований» із Інтернет-мережі чи такий, що не 

містить аналізу та узагальнень опрацьованої літератури та власного погляду на 

проблему -  не зараховується. 

 

 

 
 

 

 


