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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (20 год.), самостійна робота (80 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (6 год.), самостійна робота (110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність (Самостійне виконання завдань до практичних 

занять та індивідуального навчально-дослідного завдання, а у разі 

використання різних джерел інформації обов’язкове наявність посилань на 

них). 

Відвідування занять (Студент має відвідати усі аудиторні навчальні заняття, 

що передбачено навчальним планом та програмою дисципліни, у разі 

неможливості вчасно з’явитися на заняття – студент має можливість здати 

виконані завдання у системі MOODLE, або в індивідуальному порядку 

узгодити з викладачем графік відпрацювання пропущених занять). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти (Самостійне виконання 

завдань до практичних занять, висловлення власної думки та ініціативи під час 

заняття, самостійний  вибір  та обґрунтування тематики  індивідуального  

навчально-дослідного завдання). 

Що будемо вивчати?  Основні положення менеджменту та маркетингу у соціальній сфері;   

ефективне управління в організаціях соціальної сфери та механізми 

управління за цілями в системі маркетинг-менеджменту;  

 теорії соціального управління, технології менеджменту соціальної 

роботи на різних рівнях;  

інформаційне забезпечення маркетингу, що дозволить майбутнім 

фахівцям соціальної сфери вести організаційно-управлінську й 

адміністративну роботу в різноманітних соціальних закладах; 

сутність управління та ефективного використання ресурсів суспільства. 
Чому це треба вивчати?  Метою навчальної дисципліни є   ознайомлення  з основами 

менеджменту та маркетингу, розуміння  ролі шкіл менеджменту, 

теорій соціального управління, набуття знань про різноманітні типи 

організаційних структур служб соціальної роботи, усвідомлення 

функцій управління соціальною роботою на різних рівнях, формування 

розуміння сутності управління та ефективного використання ресурсів 

суспільства. 
Яких результатів можна 

досягнути?  
Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних 

ситуаціях. 

Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей соціальної 

роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання 

професійного вигорання. 

Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і 

непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань 

соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати 

командну роботу. 



Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, 

соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти 

рекомендації стосовно удосконалення нормативноправового 

забезпечення соціальної роботи. 

Розробляти критерії та показники ефективності професійної 

діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, 

пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних 

послуг та управлінських рішень 

Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, 

професійні взаємини з широким колом людей, представниками 

різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести 

конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, 

толерантно ставитися до альтернативних думок. 
Як можна використати набуті 

знання та уміння? 
Здатність розробляти і управляти проектами.  

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Навички міжособистісної взаємодії.  

Здатність працювати в команді. 

Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного 

практикування та управління в системі соціальної роботи.  

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної 

діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і 

комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства. 

Здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності та 

якості соціальних послуг.  

Здатність до професійної рефлексії. 

Здатність до спільної діяльності та групової мотивації, фасилітації 

процесів прийняття групових рішень.  

Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та 

нефахівців.  

Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з 

цінностями соціальної роботи.  

Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики 

у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку 

суспільства. 

Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері 

соціальної роботи. 

Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.  

Оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію. 
Зміст дисципліни Тема 1.  Предмет та методи менеджменту соціальної роботи 

Тема 2. Технологія менеджменту соціальної роботи  

Тема 3. Організаційно-функціональні основи менеджменту 

соціальної роботи 

Тема 4 Характеристика сучасного менеджменту соціально-

психологічної сфери 

Тема 5. Маркетинговий підхід в соціальній сфері 

Тема 6.  Сутність маркетингу соціальних послуг 

Тема 7 Система управління якістю соціальних послуг 

Тема 8.  Соціальний та маркетинговий аналіз проекту 

Тема 9. Моніторинг та оцінка якості соціальних послуг 

Тема 10 Супервізія у соціальній роботі 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://pidruchniki.com/1281041959261/marketing/sutnist_marketingu_sotsialnih_poslug#98
http://pidruchniki.com/1356061559282/marketing/sistema_upravlinnya_yakistyu_sotsialnih_poslug#27
http://pidruchniki.com/1502111959360/marketing/sotsialniy_marketingoviy_analiz_proektu#98


Розробник              (Ісаченко В. П. )  

Обов’язкові завдання Завдання для самостійної роботи до кожного практичного заняття. 
Міждисциплінарні зв’язки «Академічна доброчесність», «Теорія та методика наукових 

досліджень у соціальній роботі», «Основи соціально-

психологічної реабілітації», «Сучасні технології соціальної 

роботи», «Проектна діяльність у соціальній роботі». 
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Умань, 2017. – 182 с. – режим доступу:  
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3. Ісаченко В. П. Потенціал супервізії та її актуалізація в практиці 
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ін.]. – Умань : ПП Жовтий, 2016. – С. 50–57. – режим доступу: 

https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12877  

4. Ісаченко В. П. Поняття «соціального лідерства» у сфері публічних 

відносин / Ісаченко В. П. // монографія / [ред. кол. : Коляда Н. М. 

(гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий, 2017. – С. 65–70. – режим 

доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12876  

5. Ісаченко Вікторія. Поняття «інформація» в сучасній системі 

комунікативної діяльності соціального працівника Актуальні проблеми 

соціальної роботи: теорія і практика : колективна монографія / І. В. 

Албул, О. Д. Балдинюк, О. М. Бойко [та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; 

МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : 

Візаві, 2020.  – С. 177–188. 

6. Ісаченко В. П. Супервізорство як один із атрибутів професіоналізму у 

соціальній роботі / В. П. Ісаченко // Вісник Запорізького національного 

університету (Серія: педагогічні науки) – Запоріжжя, 2016. – № 1. – 

С. 123–131. – режим доступу  

https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/5789/1/Supervizorstvo_yak_

odyn_iz_atrybutiv_profesionalizmu_u_sotsialnii_roboti.pdf 

7. Ісаченко В. П. Проблеми формування позитивного іміджу керівника 

соціальної служби / В. П. Ісаченко, Н. В. Левченко. //  Збірник наукових 

праць Херсонського державного університету «Педагогічні науки» – 

Херсон, 2017. – № 80. – С. 152–155. – режим доступу: 

http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_80/part_2/49.pdf 

8. Ісаченко В. П., Гончар І. Г. Ведення випадку у соціальній роботі: 

актуальні методи та особливості документування / В. П. Ісаченко, І. Г. 

Гончар // Наукові записки  ЦДПУ – Кропивницький, 2018. – Вип.  167 

(2018) – С. 123-126. – режим доступу: 

https://www.cuspu.edu.ua/ua/arkhiv-publikatsii/568-general-

information/naukovi-chasopysy-tsdpu/pedahohichni-

nauky/publikatsii/10109-vedennya-vypadku-u-sotsialniy-roboti-aktualni-

metody-ta-osoblyvosti-dokumentuvannya 

9.  Ісаченко В. П. Теоретико-методичні основи використання методу 

супервізії у закладах соціальної сфери / В. П. Ісаченко // Соціальна 

робота та соціальна освіта – Умань, 2018. – № 1. Режим доступу: 
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Поточний контроль Виконання практичних  завдань і ІНДЗ. 

Модуль І Модуль ІІ  

ІНДЗ 

Підсум-ковий контроль Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т 7 Т8 Т9 Т10  

 

10 

 

 

10 

 

 

100 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Підсумковий контроль Екзамен 

http://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7656
http://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7656
http://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7656
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9912
http://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9912
http://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9912
http://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9912
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5787
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12877
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12876
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/5789/1/Supervizorstvo_yak_odyn_iz_atrybutiv_profesionalizmu_u_sotsialnii_roboti.pdf
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/5789/1/Supervizorstvo_yak_odyn_iz_atrybutiv_profesionalizmu_u_sotsialnii_roboti.pdf
http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_80/part_2/49.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/ua/arkhiv-publikatsii/568-general-information/naukovi-chasopysy-tsdpu/pedahohichni-nauky/publikatsii/8474-vipusk-167-2018
https://www.cuspu.edu.ua/ua/arkhiv-publikatsii/568-general-information/naukovi-chasopysy-tsdpu/pedahohichni-nauky/publikatsii/8474-vipusk-167-2018
https://www.cuspu.edu.ua/ua/arkhiv-publikatsii/568-general-information/naukovi-chasopysy-tsdpu/pedahohichni-nauky/publikatsii/10109-vedennya-vypadku-u-sotsialniy-roboti-aktualni-metody-ta-osoblyvosti-dokumentuvannya
https://www.cuspu.edu.ua/ua/arkhiv-publikatsii/568-general-information/naukovi-chasopysy-tsdpu/pedahohichni-nauky/publikatsii/10109-vedennya-vypadku-u-sotsialniy-roboti-aktualni-metody-ta-osoblyvosti-dokumentuvannya
https://www.cuspu.edu.ua/ua/arkhiv-publikatsii/568-general-information/naukovi-chasopysy-tsdpu/pedahohichni-nauky/publikatsii/10109-vedennya-vypadku-u-sotsialniy-roboti-aktualni-metody-ta-osoblyvosti-dokumentuvannya
https://www.cuspu.edu.ua/ua/arkhiv-publikatsii/568-general-information/naukovi-chasopysy-tsdpu/pedahohichni-nauky/publikatsii/10109-vedennya-vypadku-u-sotsialniy-roboti-aktualni-metody-ta-osoblyvosti-dokumentuvannya

